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1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: Kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản 

xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

- Mã số: ĐH 2016-TN08-01 

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Nga 

- Tổ chức chủ trì: Trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đánh giá hệ thống kế toán quản trị hiện hành trong việc quản lý và cung 

cấp thông tin về tài sản môi trƣờng, nợ môi trƣờng, chi phí môi trƣờng và thu nhập 

môi trƣờng trong các DNSX thép tại trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

 Nhận diện các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản trị môi 

trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

 Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị môi trƣờng và các 

khuyến nghị để áp dụng đƣợc các giải pháp trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên. 

3. Tính mới và sáng tạo 

Kế toán quản trị môi trƣờng bao gồm bốn nội dung là kế toán quản trị tài sản 

môi trƣờng, nợ môi trƣờng, chi phí môi trƣờng và thu nhập môi trƣờng. Tuy nhiên, 

tại Việt Nam hiện nay, chỉ có một số ít nghiên cứu về kế toán quản trị chi phí môi 

trƣờng. Do vậy, đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng tất cả bốn nội dung của kế 

toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

Đồng thời, nghiên cứu cũng nhận diện các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế 

toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn nghiên cứu. Căn cứ vào 

kết quả nghiên cứu, đề tài xác định những nội dung kế toán quản trị môi trƣờng cần 

hoàn thiện và đề xuất các khuyến nghị để tăng cƣờng việc áp dụng kế toán quản trị 

môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

Mức độ áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ở mức rất thấp. Nỗ lực để cải thiện hiệu quả môi 

trƣờng từ góc độ kế toán quản trị vẫn còn thiếu. Nghiên cứu đã tìm ra những hạn 

chế của hệ thống kế toán quản trị hiện hành trong việc quản lý tài sản môi trƣờng, 

nợ môi trƣờng, chi phí môi trƣờng và thu nhập môi trƣờng trong các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, sáu rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng 

kế toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

cũng đã đƣợc nhận diện, bao gồm: Rào cản về thái độ của nhà quản lý, cân nhắc 

mối quan hệ giữa lợi ích – chi phí, truyền thông nội bộ, chiến lƣợc quản trị doanh 

nghiệp, thiếu xây dựng tổ chức học tập và thiếu áp lực từ bên ngoài.  

5. Sản phẩm 

5.1. Sản phẩm khoa học 

1) Nguyễn Thị Nga (2016), “Những khó khăn trong việc áp dụng kế toán 

quản trị chi phí môi trƣờng tại các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam và hƣớng 

giải quyết theo kinh nghiệm quốc tế”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Kế toán 

quản trị - Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở Việt Nam, tr. 271–273. 

2) Nguyễn Thị Nga (2016), “Kế toán chi phí theo dòng vật liệu (MFCA) – 

phƣơng pháp đánh giá chi phí môi trƣờng cho các doanh nghiệp sản xuất thép trong 

tiến trình hội nhập TPP”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 

157 (12/2), tr. 191–196. 

3)Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Nghĩa (2016), “Phƣơng pháp phân bổ chi 

phí môi trƣờng theo mức độ hoạt động: Giải pháp xác định giá thành sản phẩm 

chính xác hơn”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, tập 2 (488), tr. 81–83. 

4) Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Nghĩa (2018), “Rào cản đối việc áp dụng 

kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam”, 

Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2018 - Kế toán, kiểm toán, tài chính Việt Nam, 

thực trạng và phương hướng hoàn thiện, tr. 399–407. 
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5) Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trọng Nghĩa (2018), “Mối quan hệ của việc áp 

dụng kế toán quản trị môi trƣờng và các yếu tố phi tài chính trong doanh nghiệp”, 

Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số tháng 5/2018, tr. 47-48. 

5.2. Sản phẩm đào tạo 

1) Một phần nội dung trong luận án tiến sĩ: Nguyễn Thị Nga (2018), Kế toán 

quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam, 

Luận án tiến sĩ kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân. 

2) Hƣớng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 02 nhóm sinh viên 

- Nguyễn Thị Phƣơng Thảo và Trần Ngọc Trang (2016), Hoàn thiện kế toán 

chi phí môi trường tại Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều theo EMA, đề tài 

nghiên cứu khoa học sinh viên, mã số SV2016-AC-001, Trƣờng ĐH Kinh tế & 

QTKD, xếp loại khá. 

- Bùi Minh Huệ và Lâm Thị Thu Hà (2017), Kế toán quản trị chi phí môi 

trường tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá – Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, mã số SV2017-AC-003, Trƣờng ĐH Kinh tế 

& QTKD, xếp loại khá. 

5.3. Sản phẩm ứng dụng 

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: Kế toán 

quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên. 

6. Phƣơng thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của 

kết quả nghiên cứu 

6.1. Phương thức chuyển giao 

 Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (sản phầm về bài 

báo đăng trên các tạp chí có uy tín, sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đã 

đƣợc nghiệm thu công bố) và báo cáo tổng kết của đề tài đã đƣợc cập nhật trên 

trang qlkh.tnu.edu.vn của Đại học Thái Nguyên. Đây đều là những kênh thông tin 

giúp cho ngƣời đọc dễ dàng tiếp cận 

6.2. Địa chỉ ứng dụng 

 - Các công ty sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

 - Các trƣờng đại học và trung tâm nghiên cứu kinh tế;  
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 - Tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành Quản trị, Kế toán, Tài chính. 

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

 - Giáo dục, đào tạo: Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo hữu 

ích cho sinh viên và giảng viên trong trƣờng ĐH Kinh tế & QTKD về kế toán quản 

trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

 - Kinh tế, xã hội: Giúp các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên nhận 

thấy những hạn chế của hệ thống kế toán quản trị hiện hành dƣới góc độ quản lý 

hoạt động môi trƣờng. Từ đó, tăng cƣờng việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng 

trong các doanh nghiệp này. 

 

Tổ chức chủ trì 

 

Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Nga 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information 

- Project title: Environmental management accounting within steel 

manufacturing enterprises in Thai Nguyen province. 

- Code number: ĐH 2016-TN08-01 

- Coordinator: Nguyen Thi Nga 

- Implementing institution: College of Economics and Business 

Administration - TNU 

- Duration: From January, 2016 to December, 2017 

2. Objective 

- Understanding and assesing current management accounting practices for 

managing the environmental assets, the environmental liabilities, the major 

environmental costs and the environmental earnings within steel manufacturing 

enterprises in Thai Nguyen province. 

- Investigates barriers which influence the practice of environmental 

management accounting within steel manufacturing enterprises in Thai Nguyen 

province. 

- To propose recommendations and solutions to complete environmental 

management accounting within steel manufacturing enterprises in Thai Nguyen 

province. 

3. Creativeness and innovativeness 

Environmental management accounting includes four fields of accounting: 

Management accounting for environmental assets, environmental liabilities, 

environmental costs and environmental earnings. In Viet Nam, there are few studies 

on the environmental costs management accounting. Therefore, this study 

researched on the status of Environmental management accounting within steel 

manufacturing enterprises in Thai Nguyen province, in all four aspects: 

Environmental assets management accounting, environmental liabilities 

management accounting, environmental costs management accounting and 
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environmental earnings management accounting. Based on the state of research, the 

authors propose identify the contents of environmental management accounting that 

need improving and propose recommendations to enhance the application of 

environmental management accounting within steel manufacturing enterprises in 

Thai Nguyen province. 

4. Research results 

There appeared to be a general lack of the utilisation of environmental 

management accounting by the casesteel manufacturing enterprises in Thai Nguyen 

province. Efforts to improve environmental performance from an accounting 

perspective were still lacking. Several limitations of management accounting 

systems for managing environmental assets, liabilities, costs and earnings were 

found. Six key barriers (leader attitudinal, the cost – benefit considerations, 

interconnectedness, management strategies, lack of institutional pressure, and lack 

of building organizational learning) were found that impede environmental 

management adoption.  

5. Products 

5.1. Scientific products 

1) Nguyen Thi Nga (2016), “Difficulties in the application of environmental 

cost management accounting to steel production enterprises in vietnam and solutions 

according to international experiences”, International conference proceedings: 

Management accounting – International experiences and current situations in Viet 

Nam, ISBN 978-604-79-1468-5, page 271 – 273. 

2) Nguyen Thi Nga (2016), “Material flow cost accounting – cost environmental 

assessment method for steel matufacturing enterprise’s integration process into TPP”, 

Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University, No. 12/2, Volume 

157, ISSN 1859-2171, page 191 – 196.  

3) Nguyen Thi Nga, Nguyen Trong Nghia (2016), “Allocating environmental 

costs through the activity-based costing system to: The solution to determine the 

accurate product cost”, Asia-Pacific Economic Review, No. 488, Volume 2/2017, 

ISSN 0868-3808, page 81 – 83. 

4) Nguyen Thi Nga, Nguyen Trong Nghia (2018), “Barriers to environmental 

management accounting practice within steel manufacturing enterprises in Viet 
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Nam”, National conference proceedings: - Accounting, Auditing, Finance in Viet 

Nam, current situation and direction of improvement, ISBN 978 - 604 - 79 – 1828, 

page 399 – 407. 

5) Nguyen Thi Nga, Nguyen Trong Nghia (2018), “The relationship between 

environmental management accounting and non – financial performance”, Journal 

of Accounting and Auditing, No.5/2018, ISSN 1859-1914. 

5.2. Training products 

1) Part of the content of the doctoral thesis: Nguyen Thị Nga (2018), Environmental 

cost management accounting in steel production enterprises in Vietnam, PhD thesis, 

National Economics University. 

2) Guide 02 group of student to do scientific research 

- Nguyen Thi Phuong Thao and Tran Ngoc Trang (2016), Improving the 

environmental cost managenment accounting in VVMI Quan Trieu Cement Joint 

Stock Company toward EMA, Student Research project,SV2016-AC-001, Thai 

Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU. 

- Bui Minh Hue and Lam Thi Thu Ha (2016), Environmental cost 

managenment accounting in Luu Xa Smelling Steel Factory - Thai Nguyen Iron and 

Steel joint stock Corporation, Student Research project,SV2017-AC-003, Thai 

Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU. 

5.3.  Application products 

Final Report and summary report of research results of the project: 

Environmental management accounting within steel manufacturing enterprises in 

Thai Nguyen province. 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of 

research results 

6.1. Transfer alternatives 

Products related to the field of research (article articles published in 

reputable journals, scientific research products of students have been tested and 

announced) and the information was updated on the website qlkh.tnu.edu.vn of Thai 

Nguyen University. These are transferable information channels.  

6.2. Application institutions 

 - Steel manufacturing enterprises in Thai Nguyen province. 

- The products and research results of the study are references for scientists, 

lecturers and students.  
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6.3. Impacts and benefits of research results 

- Education and training: The study is a useful reference for students and 

lecturers at TNU-University of Economics and Business Administration with 

specialization related environmental management accounting within steel 

manufacturing enterprises in Thai Nguyen province. 

- Socio-economic impacts: To help steel manufacturing enterprises in Thai 

Nguyen province identifying limitations of management accounting systems for 

managing environmental. Since then, the application of environmental management 

accounting in these enterprises has been strengthened. 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ những năm cuối thập kỷ 60, mối quan tâm của quốc tế đối với suy thoái 

môi trƣờng ngày càng tăng. Việc quy hoạch một cách có hệ thống nhằm duy trì chất 

lƣợng môi trƣờng đã đƣợc tăng cƣờng ở nhiều nƣớc trên thế giới. Nhiều luật và 

nghị định của Chính Phủ đƣợc ban hành bắt buộc các tổ chức phải xem xét, tính đến 

các tác động môi trƣờng trong các quyết định của họ. Tại Việt Nam, để phục vụ cho 

chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng đã hình thành hệ thống các văn bản pháp luật qui định 

tƣơng đối đầy đủ, tiến tới quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng ở cả cấp Trung 

ƣơng và cấp địa phƣơng. “Chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng Quốc gia đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 đặt mục tiêu kiểm soát, hạn chế về cơ bản vào năm 2020, 

ngăn chặn và đẩy lùi vào năm 2030 về xu hƣớng gia tăng ô nhiễm môi trƣờng, suy 

thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học”.
1
 

Kim loại thép ra đời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển 

của con ngƣời, là vật liệu chính của nhiều ngành công nghiệp nhƣ xây dựng, chế tạo 

máy, đóng tàu, an ninh quốc phòng,... Với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc, Việt Nam đã dành nhiều ƣu đãi để đƣa ngành sản xuất thép thành ngành 

công nghiệp mũi nhọn, trọng điểm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu về thép của các 

ngành công nghiệp quan trọng khác. Tuy có vai trò vô cùng quan trọng nhƣng ngành 

sản xuất thép cũng là ngành công nghiệp gây ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng hàng đầu 

do có lƣợng khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại đƣợc tạo ra trong 

quá trình sản xuất. Ngoài ra, quá trình sản xuất thép cũng đòi hỏi phải tiêu tốn một 

lƣợng lớn năng lƣợng. Lƣợng than, dầu, điện ngành thép tiêu thụ chiếm khoảng 6% 

tổng tiêu thụ năng lƣợng của các ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, do công nghệ lạc 

hậu nên thời gian luyện 1 mẻ thép cũng cao gần gấp đôi so với trung bình trên thế 

giới. Các chuyên gia môi trƣờng nhận định, nếu tất cả các dự án thép đƣợc cấp phép 

và triển khai đúng cam kết thì đến năm 2020, ngành thép sẽ thải ra 174 triệu tấn 

CO2 và lúc đó, riêng ngành thép sẽ làm cho mỗi ngƣời dân Việt Nam phải chịu thêm 

1,5 tấn khí CO2”.
2
 

                                                 
1
  Quyết định số 1216/QĐ-TTg về Phê duyệt chiến lƣợc bảo vệ  môi trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 ban hành ngày 05/09/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ  

 
2
 TS. Nguyễn Văn Sƣa – nguyên Viện trƣởng Viện Luyện kim đen 
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Bảo vệ môi trƣờng là một trong những yếu tố thể hiện trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp (CSR -Corporation Social Responsibility). Bảo vệ môi trƣờng và 

thông tin môi trƣờng cần phải đƣợc công bố trong hệ thống thông tin kế toán của 

doanh nghiệp. Do vậy, kế toán hiện nay không chỉ thực hiện chức năng ghi chép 

truyền thống và cung cấp các thông tin báo cáo tài chính, mà còn thông qua vai trò 

của mình để quản lý môi trƣờng. Kế toán quản trị môi trƣờng (EMA –

Environmental management accounting) đƣợc coi là một phần mở rộng của kế toán 

quản trị thông thƣờng, là một công cụ quản lý hữu hiệu, hỗ trợ việc cải thiện hiệu 

quả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp và môi trƣờng thông qua việc nâng cao trách 

nhiệm môi trƣờng.  

Thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất théptrên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên cho rằng chi phí môi trƣờng chỉ là những chi phí để xử lý môi trƣờng và 

các khoản thuế, phí liên quan đến môi trƣờng. Tuy nhiên, đó chỉ là các chi phí hữu 

hình, chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ chi phí môi trƣờng của doanh nghiệp. 

EMA sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất thép nhận diện các chi phí môi trƣờng 

“ẩn”, đó là các chi phí không tạo ra sản phẩm nhƣ chi phí nguyên liệu, vật liệu bị 

chuyển thành chất thải, chi phí năng lƣợng, máy móc và nhân công trong việc tạo ra 

chất thải, chi phí cải tạo môi trƣờng nhƣ trồng cây xanh, nghiên cứu đổi mới công 

nghệ,... Đồng thời, EMA cũng đƣa ra các phƣơng pháp phân bổ các chi phí môi 

trƣờng một cách hợp lý vào sản phẩm, qua đó giúp các doanh nghiệp có cơ hội giảm 

thiểu chi phí. Nhận thức đƣợc chi phí môi trƣờng giúp các doanh nghiệp đề ra chiến 

lƣợc để giảm đƣợc các rủi ro về môi trƣờng (Godschalk, 2007). Mặt khác, doanh 

nghiệp sẽ cung cấp đƣợc thông tin đầy đủ hơn, điều này sẽ đáp ứng sự mong đợi 

của các bên liên quan (khách hàng, cổ đông, …) và  yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt 

hơn của pháp luật và xã hội. Từ đó, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong 

tƣơng lai. (Howes 2004, Godschalk, 2007). 

Xuất phát từ vai trò quan trọng và cấp thiết của kế toán quản trị môi trƣờng 

trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, giúp các 

doanh nghiệp phát triển bền vững, nhóm tác giả quyết định chọn đề tài “Kế toán 

quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên” làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học. 
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2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 

Trên thế giới, kế toán quản trị môi trƣờng (EMA) đã đạt đƣợc sự chú ý đáng 

kể trong nghiên cứu học thuật cũng nhƣ trong các tổ chức quốc tế, tổ chức kế toán 

chuyên nghiệp và trong thực tế của các công ty. Điều này đƣợc phản ánh thông qua 

một số lƣợng lớn các công trình nghiên cứu, bao gồm cả các bài báo trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành, sách và luận án tiến sĩ. Nhƣng có một sự đồng thuận ngày 

càng tăng rằng kế toán quản trị truyền thống thông thƣờng không cung cấp đầy đủ 

thông tin cho hoạt động quản lý môi trƣờng. EMA đã đƣợc rất nhiều tổ chức quốc tế 

nhƣ Ủy ban Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNDSD), Viện Kế toán công 

chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Viện kế toán viên công chứng Canada (CICA), 

Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) đã công bố các báo cáo khác nhau và phát hành 

khuyến nghị, hƣớng dẫn. EMA đƣợc nghiên cứu đa dạng cả về phƣơng pháp luận 

cũng nhƣ khía cạnh nghiên cứu (ví dụ nhƣ kế toán carbon, kế toán chi phí dòng 

chảy nguyên liệu, thẩm định đầu tƣ về môi trƣờng), do vậy EMA đã là một vấn đề 

tƣơng đối phổ biến trong hai thập kỷ qua trên thế giới. Một trong những nguyên 

nhân ảnh hƣởng lớn đến sự phổ biến này là do các ấn phẩm của UNDSD. UNDSD 

đầu tƣ nguồn lực đáng kể trong việc phổ biến kiến thức bằng cách kết hợp với nhiều 

chuyên gia và các bên liên quan trong lĩnh vực này và bằng các hƣớng dẫn quốc tế 

phổ biến rộng rãi đƣợc công bố bởi IFAC (Jasch và Savage, 2009). 

Tại Việt Nam, EMA là một lĩnh vực tƣơng đối mới mẻ. Trong thời gian qua, 

đã có một số công trình nghiên cứu về một nội dung của EMA là kế toán quản trị 

chi phí môi trƣờng (ECMA) trong một số lĩnh vực sản xuất nhƣ doanh nghiệp sản 

xuất gạch, doanh nghiệp chế biến dầu khí, doanh nghiệp sản xuất xi măng,… 

2.1. Nghiên cứu về  nội dung của EMA trong doanh nghiệp 

Hiện nay, có rất nhiều các tài liệu hƣớng dẫn về EMA đã đƣợc công bố bởi 

các tổ chức, hiệp hội kế toán của rất nhiều quốc gia nhƣ: Liên đoàn kế toán quốc tế 

(IFAC), Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA), hiệp hội kế toán quản trị Anh 

(CIMA), hiệp hội kế toán quản trị Canada (CMA Canada), kế toán viên công chứng 

Australia (CPA Australia), Liên đoàn kế toán Châu Âu (FEE), Viện Kế toán New 

Zealand (ICANZ), Viện kế toán công chứng Nhật Bản (JICPA), Viện Kế toán công 

chứng Philippine (PICPA),...  Các tài liệu hƣớng dẫn này đều đạt đƣợc sự đồng 

thuận cao trong việc định nghĩa và xác định nội dung của EMA trong doanh nghiệp. 

Cụ thể, IFAC (2005) đã đƣa ra định nghĩa EMA là “quản lý hoạt động môi trƣờng 
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và hiệu quả kinh tế thông qua việc phát triển và thực hiện một hệ thống và thông lệ 

kế toán thích hợp liên quan đến môi trƣờng. Điều này bao gồm cả báo cáo, kiểm 

toán, chi phí vòng đời, lập kế hoạch chiến lƣợc và đánh giá lợi ích cho quản lý môi 

trƣờng”. Định nghĩa này đã nhận đƣợc sự đồng thuận cao từ hơn 30 quốc gia trên 

thế giới. Sau đó, định nghĩa EMA đã đƣợc mở rộng ra thêm “là việc xác định, thu 

thập, phân tích và sử dụng hai loại thông tin cho việc ra quyết định nội bộ: Sử dụng 

thông tin vật chất (luân chuyển từ đầu vào đến đầu ra của năng lƣợng, nƣớc và vật 

liệu (kể cả chất thải) và sử dụng thông tin tiền tệ liên quan đến chi phí”. Các công 

trình trên đều đƣa ra có bốn nội dung EMA trong doanh nghiệp bao gồm: Nhận diện 

và phân loại, phƣơng pháp xác định, tập hợp và phân bổ, cung cấp thông tin. 

Burritt và cộng sự (2002) đã đề xuất khung lý thuyết toàn diện cung cấp một 

mô hình cho các nhà quản lý để có thể hiểu và đánh giá sự đa dạng mà các công cụ 

của EMA đã đƣợc phát triển với mục đích khuyến khích họ sử dụng. Theo đó, EMA 

đƣợc biểu hiện cả dƣới thƣớc đo tiền tệ và vật chất (phi tiền tệ), nó cung cấp thông 

tin chủ yếu cho việc ra quyết định nội bộ trên cả hai khía cạnh là môi trƣờng và hiệu 

quả kinh tế thuộc phạm vi của kế toán quản trị truyền thống. EMA dƣới thƣớc đo 

vật chất bao gồm các đánh giá và báo cáo của doanh nghiệp về dòng chảy của năng 

lƣợng, nƣớc, vật liệu và chất thải. Trong khi đó EMA dƣới thƣớc đo tiền tệ đề cập 

đến các chi phí mà doanh nghiệp trả cho việc tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên (nƣớc, năng lƣợng), vật liệu và các chi phí khác mà doanh nghiệp trả cho việc 

kiểm soát hoặc ngăn chặn thiệt hại về môi trƣờng, chi phí cho việc xử lý chất thải. 

Lê Thị Tâm (2017) đã tiến hành nghiên cứu ECMA trong các doanh nghiệp 

sản xuất gạch tại Việt Nam. Tác giả đã sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính 

để khái quát cơ sở lý luận về ECMA, đánh giá thực trạng ECMA và đề xuất giải 

pháp hoàn thiện ECMA cho bốn nội dung cơ bản là thông tin trong ECMA, nhận 

diện chi phí môi trƣờng, phƣơng pháp xác định chi phí môi trƣờng, báo cáo chi phí 

môi trƣờng và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trƣờng.  

Tác giả Hoàng Thị Bích Ngọc (2017) đã tiến hành nghiên cứu ECMA tại 9 

doanh nghiệp chế biến dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Bằng 

cách kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính và phƣơng pháp nghiên cứu định 

lƣợng, tác giả đã đánh giá thực trạng áp dụng ECMA và kiểm định các nhân tố ảnh 

hƣởng tích cực (cùng chiều) đến việc áp dụng ECMA trong các doanh nghiệp này 

(gồm nhân tố áp lực các bên liên quan, nhận thức của nhà quản trị về lợi ích ECMA 
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và trách nhiệm môi trƣờng của doanh nghiệp, mối quan hệ chi phí - lợi ích, trình độ 

của nhân viên kế toán về kỹ thuật/công cụ thực hành). 

Bên cạnh các nghiên cứu mang tính thực tế ứng dụng, còn có một số bài viết 

mang tính lý thuyết. Học tập kinh nghiệm của Nhật Bản - một quốc gia đứng đầu về 

bảo vệ môi trƣờng, Lê Kim Ngọc (2013) đã chia chi phí môi trƣờng gồm: Các chi 

phí môi trƣờng trong quá trình sản xuất kinh doanh, các chi phí  môi trƣờng trƣớc 

và sau quá trình sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý môi trƣờng, chi phí nghiên 

cứu phát triển và chi phí cho các hoạt động xã hội về môi trƣờng. Trên cơ sở các 

khoản chi phí, lợi ích đƣợc nhận diện, tác giả đã đề xuất mẫu “Báo cáo chi phí môi 

trƣờng của doanh nghiệp” và “Báo cáo lợi ích môi trƣờng của doanh nghiệp” mà 

các doanh nghiệp có thể thiết lập phục vụ nhu cầu quản trị nội bộ và thông tin với 

các bên liên quan thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.  

2.2. Nghiên cứu về rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng EMA trong doanh 

nghiệp 

Do việc áp dụng các nguyên tắc trong tài liệu hƣớng dẫn về EMA của IFAC 

(2005) và UNDSD (2001) là tự nguyện nên một nhóm nghiên cứu tập trung vào xây 

dựng các giả thuyết để giải thích các quyết định áp dụng công cụ EMA cho quản lý 

thông tin về chi phí môi trƣờng trong các doanh nghiệp. Tuy những lợi ích mà 

doanh nghiệp nhận đƣợc khi vận dụng EMA đã đƣợc các nhà nghiên cứu đƣa ra 

nhƣng việc vận dụng EMA trong các doanh nghiệp lại chịu ảnh hƣởng bởi rất nhiều 

các nhân tố khác nhau. Drury và Tayles (1995) đã đƣa ra kết luận “Có rất nhiều rào 

cản đối với với việc áp dụng hay thay đổi hệ thống kế toán hiện tại, bao gồm: Thói 

quen quản lý, chi phí cao, thiếu những kỹ năng cần thiết, yếu tố tổ chức và văn hóa 

và sự miễn cƣỡng để từ bỏ hệ thống hiện có”.  

Trong nghiên cứu các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong công 

ty sản xuất giấy và bột giấy tại Thái Lan, Setthasakko (2009) sử dụng phƣơng pháp 

định tính đã chỉ ra có ba rào cản ảnh hƣởng lớn đến việc áp dụng EMA trong các 

doanh nghiệp này, bao gồm thiếu xây dựng một tổ chức học tập, quan điểm hạn hẹp 

về hiệu quả kinh tế và thiếu tài liệu hƣớng dẫn EMA.  

Jamila và cộng sự (2014) đã tiến hành nghiên cứu trong các doanh nghiệp 

sản xuất nhỏ và vừa tại Malaysia. Bằng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, nhóm 

tác giả đã chỉ ra có 5 nhân tố ảnh hƣởng tiêu cực đến việc áp dụng EMA trong các 
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doanh nghiệp này là nhân tố về thái độ của nhà quản lý, nhân tố trở ngại về tài 

chính, nhân tố cản trở về thu thập và xử lý thông tin, nhân tố áp lực từ bên ngoài và 

nhân tố thuộc quản trị doanh nghiệp.  

Tại Việt Nam, tiêu biểu nhất là công trình nghiên cứu giải pháp áp dụng kế 

toán môi trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam của Phạm Đức Hiếu 

(2010). Với cách tiếp cận từ góc độ nghiên cứu giải pháp ứng dụng nên đề tài tập 

trung chủ yếu vào cung cấp các bằng chứng khách quan về thực tiễn và khả năng áp 

dụng kế toán môi trƣờng trong các DNSX ở Việt nam, từ đó làm cơ sở cho việc 

phân tích và đề xuất các giải pháp để tiến tới xây dựng mô hình kế toán môi trƣờng 

và tăng khả năng áp dụng kế toán môi trƣờng tại các doanh nghiệp này. Bên cạnh 

đó, sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả kết hợp phỏng vấn sâu tại 4 doanh nghiệp 

điển hình là công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, công ty Cổ phần Hóa dầu 

Petrolimex, công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải 

Hà, nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng áp dụng EMA trong 

các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam gồm các nhân tố: Áp lực có tính cƣỡng chế 

của pháp luật, nhận thức của nhà quản lý về chi phí môi trƣờng, áp lực từ ngƣời sử 

dụng báo cáo tài chính và nhận thức của xã hội, mối quan hệ chi phí - lợi ích, quản 

trị nội bộ và liên kết chiến lƣợc môi trƣờng, thông tin và truyền thông nội bộ, trở 

ngại trong khuôn mẫu báo cáo về môi trƣờng. 

2.3. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng nghiên cứu 

Qua quá trình tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài, theo hiểu biết 

của nhóm nghiên cứu, vẫn tồn tại khá nhiều “khoảng trống” trong các nghiên cứu 

EMA trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể 

nhƣ sau: 

Thứ nhất, các tài liệu hƣớng dẫn và các công trình nghiên cứu về EMA trên 

thế giới đã mang lại tri thức mới, thiết lập một công cụ quản trị doanh nghiệp hiệu 

quả, phù hợp với xu thế hƣớng đến tính bền vững của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu trên thế giới đã thực hiện ở các doanh nghiệp sản xuất nói chung  

hoặc trong các doanh nghiệp sản xuất bột giấy ở Thái Lan, ngành khai thác mỏ ở 

Nam Phi,... nhƣng chƣa có một nghiên cứu cụ thể nào hƣớng dẫn áp dụng EMA cho 

các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Mỗi một ngành sản xuất có một qui 

trình sản xuất khác nhau, sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu khác nhau và do vậy hoạt 

động môi trƣờng cũng khác nhau.  
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Thứ hai, các nghiên cứu trong nƣớc mới chỉ tập trung vào ECMA – là một nội 

dung của EMA, chƣa có nghiên cứu nào đƣợc thực hiện đầy đủ các nội dung của EMA. 

Thứ ba, các nghiên cứu trong nƣớc mới chỉ nghiên cứu các nhân tố có ảnh 

hƣởng tích cực đến việc áp dụng ECMA mà chƣa có công trình nào nghiên cứu các 

rào cản trong việc áp dụng EMA. Các nghiên cứu ngoài nƣớc đã thực hiện nghiên 

cứu rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA. Tuy nhiên, cùng nghiên cứu về các 

rào cản nhƣng đƣợc thực hiện ở các bối cảnh khác nhau hoặc trong cùng một bối 

cảnh nhƣng bằng các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau thì có thể cho kết quả trái 

ngƣợc nhau. Do vậy, tính khái quát và quy luật của các nghiên cứu này có thể 

không phù hợp với các DNSX thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

Từ các khoảng trống nghiên cứu đã đƣợc phát hiện ở trên, nhóm tác giả xác 

định đƣợc hƣớng nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu về EMA trong bối cảnh nghiên 

cứu là các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Phƣơng pháp nghiên cứu của 

đề tài là kết hợp giữa phƣơng pháp định tính và phƣơng pháp định lƣợng. Để đánh 

giá thực trạng áp dụng EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, từ 

đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp định tính. Để 

xác định các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên, từ đó đề xuất các khuyến nghị để thực hiện giải pháp, nghiên 

cứu sử dụng phƣơng pháp định lƣợng. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

 Mục tiêu chung 

 Mục tiêu chính của đề tài là hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

 Mục tiêu cụ thể 

 Với đề tài “Kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, nhóm tác giả xác định gồm 5 mục tiêu nghiên cứu cụ 

thể nhƣ sau: 

(1). Hệ thống hóa và làm rõ kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh 

nghiệp sản xuất. 

(2). Thu thập các thông tin và đánh giá thực trạng kế toán quản trị tài sản, 

nợ phải trả, chi phí và thu nhập môi trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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(3). Xác định các rào cản tới việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng trong 

các doanh nghiệp sản xuất thép. 

(4). Xác định bài học kinh nghiệm về việc áp dụng kế toán quản trị môi 

trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

(5). Đề xuất các kiến nghị và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị môi 

trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là kế toán quản trị môi trƣờng và các rào cản 

đến việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp sản xuất thép 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất 

thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phiếu khảo sát đƣợc gửi đến 4 đối tƣợng là 

Giám đốc/Phó giám đốc, trƣởng phòng/bộ phận môi trƣờng, kế toán trƣởng và kế 

toán quản trị trong các 11 doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 01/2016 đến 

tháng 12/2017. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính và phƣơng pháp 

nghiên cứu định lƣợng vì sử dụng kết hợp cả hai phƣơng pháp định lƣợng và định 

tính sẽ làm tăng độ tin cậy của các phân tích và đánh giá vì có đƣợc các bằng chứng 

từ nhiều nguồn, có thể bổ trợ để cùng phục vụ hiệu quả cho mục tiêu nghiên cứu. 
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Hình 1. Thiết kế nghiên cứu 

Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng 

Nghiên cứu lý thuyết 

Khuôn mẫu lý thuyết của kế toán môi trƣờng (trong doanh nghiệp) 

trên cơ sở các chỉ dẫn kế toán môi trƣờng của Ủy ban phát triển bền 

vững của Liên hợp quốc (UNDSD, 2001) và của Liên đoàn kế toán 

quốc tế (IFAC, 2005)... 

Tính cấp thiết nghiên cứu kế toán môi trƣờng trong 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Xác định mục tiêu, phạm vi và 

đối tƣợng nghiên cứu 

 

THIẾT KẾ 

NGHIÊN CỨU 

Dữ liệu thứ cấp 

 Tài liệu do đơn vị khảo sát cung cấp 

 Tài liệu từ các nguồn khác : sách, báo, tạp 

chí, dữ liệu thống kê, dữ liệu của các cơ 

quan chuyên môn... 

 

PHÂN TÍCH 

DỮ LIỆU 

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN MÔI TRƢỜNG TRONG CÁC DNSX THÉP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI NGUYÊN 

 Thực trạng EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

 Các rào cản ảnh hƣởng tới việc áp dụng EMA trong các DNSX thép trên 

địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

 Giải pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên 

 Khuyến nghị để thực hiện giải pháp  

Dữ liệu sơ cấp 

 Quan sát 

 Phỏng vấn 

 Phiếu điều tra  
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5.1. Chọn mẫu và đối tượng khảo sát 

 Chọn mẫu và đối tượng phỏng vấn sâu 

Để đảm bảo thu thập thông tin hiệu quả nhất, ban đầu nhóm tác giả dự kiến 

mời 15 DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tham gia phỏng vấn sâu. Đầu 

tiên các doanh nghiệp lựa chọn đƣợc tiếp cận thông qua thƣ giới thiệu nhằm làm rõ 

mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, độ tin cậy của thông tin đƣợc cung cấp… Kết quả chỉ 

có 5 doanh nghiệp (07 ngƣời tham gia phỏng vấn) trong số 15 doanh nghiệp đồng ý 

tham gia phỏng vấn (Phụ lục 4). Các doanh nghiệp này phù hợp để thực hiện nghiên 

cứu vì các doanh nghiệp này thực hiện đầy đủ các bƣớc của qui trình sản xuất thép, 

có nhiều hoạt động môi trƣờng, việc khối lƣợng phát thải lớn và chủ yếu là doanh 

nghiệp tự xử lý mà không thuê dịch vụ bên ngoài. Thêm nữa, với phƣơng pháp 

nghiên cứu định tính, theo Eisenhardt (1989) một mẫu trong khoảng từ 4 đến 10  

trƣờng hợp là có thể đáp ứng tốt nhu cầu thông tin. Patton (2002) lại cho rằng 

không có một nguyên tắc chung cho việc xác định số lƣợng đơn vị trong mẫu 

nghiên cứu. Vì thế một mẫu tham gia phỏng vấn sâu gồm 5 doanh nghiệp đƣợc cho 

là thích hợp đối với khuôn khổ của đề tài. Đối tƣợng tham gia phỏng vấn là nhà 

quản lý của doanh nghiệp và nhân viên kế toán của doanh nghiệp. 

 Chọn mẫu và đối tượng phát phiếu khảo sát 

- Phiếu khảo sát nhằm thu thập thông tin về thực trạng EMA tại các DNSX 

thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phiếu khảo sát đƣợc nhóm nghiên cứu gửi xin ý 

kiến của các nhân viên kế toán trong 15 DNSX thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Phụ lục 4). Nhóm nghiên cứu nhận đƣợc 15 phiếu trả lời hợp lệ. 

- Phiếu khảo sát đƣợc gửi xin ý kiến về các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp 

dụng EMA của 4 đối tƣợng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

gồm nhà quản lý doanh nghiệp, trƣởng phòng/bộ phận môi trƣờng, kế toán trƣởng và 

nhân viên kế toán. Kết quả, nhóm nghiên cứu thu thập đƣợc 49 phiếu trả lời hợp lệ. 

5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Đối với phương pháp phỏng vấn sâu 

Căn cứ vào mục tiêu đã đề ra, nhóm nghiên cứu xây dựng một bảng câu hỏi 

phỏng vấn sơ thảo làm công cụ hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn. Tuy nhiên, với hy 

vọng có thể khám phá, phát hiện thêm điểm mới nên nhóm tác giả có thể linh động 

đƣa thêm các câu hỏi tùy vào tình huống cụ thể. Bảng hỏi sơ thảo phỏng vấn bán 
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cấu trúc đƣợc trình bày ở Phụ lục 1. 

Đối với phương pháp phát phiếu khảo sát 

- Xây dựng phiếu khảo sát nhân viên kế toán: Phiếu khảo sát nhằm thu thập 

thông tin về thực trạng EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

(Phụ lục 2). 

- Xây dựng phiếu khảo sát các đối tƣợng là nhà quản lý doanh nghiệp, trƣởng 

phòng/bộ phận môi trƣờng, kế toán trƣởng và nhân viên kế toán nhằm thu thập thông 

tin về các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên.Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ trong đó 1 – 

Hoàn toàn không đồng ý và 5 – Hoàn toàn đồng ý để xác định các rào cản thƣờng 

gặp trong việc áp dụng EMA. (Phụ lục 3) 

5.3. Phương pháp phân tích thông tin 

 Sau khi thu thập dữ liệu bằng các phƣơng pháp nêu trên, nhóm đề tài sử dụng 

phƣơng pháp phân tích dữ liệu để hệ thống hoá, xử lý và phân tích thông tin thu đƣợc.  

- Đối với thông tin thu đƣợc từ kết quả phỏng vấn sâu và phát phiếu khảo sát 

nhân viên kế toán, nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm Excel, Word để trình bày kết 

quả dƣới dạng bảng biểu. (Phụ lục 5, Phụ lục 7).  

- Đối với thôngt in thu đƣợc từ phiếu khảo sát 4 đối tƣợng là nhà quản lý doanh 

nghiệp, trƣởng phòng/bộ phận môi trƣờng, kế toán trƣởng và nhân viên kế toán, 

nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 để tổng hợp các phiếu khảo sát, xử lý 

và phân tích dữ liệu về các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. (Phụ lục 8). 

6. Những đóng góp của nghiên cứu 

Mức độ áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ở mức rất thấp. Nỗ lực để cải thiện hiệu quả môi 

trƣờng từ góc độ kế toán quản trị vẫn còn thiếu. Nghiên cứu đã tìm ra những hạn chế 

của hệ thống kế toán quản trị hiện hành trong việc quản lý tài sản môi trƣờng, nợ môi 

trƣờng, chi phí môi trƣờng và thu nhập môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, sáu rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản 

trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cũng đã đƣợc 

nhận diện, bao gồm: Rào cản về thái độ của nhà quản lý, cân nhắc mối quan hệ giữa 

lợi ích – chi phí, truyền thông nội bộ, chiến lƣợc quản trị doanh nghiệp, thiếu xây 

dựng tổ chức học tập và thiếu áp lực từ bên ngoài. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, đề 
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tài xác định những nội dung kế toán quản trị môi trƣờng cần hoàn thiện và đề xuất 

các khuyến nghị để tăng cƣờng việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

7. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài 

đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng: 

Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về kế toán quản trị môi trƣờng trong doanh nghiệp 

sản xuất. 

Chƣơng 2. Thực trạng kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp 

sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Chƣơng 3. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh 

nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG 

TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

 

1.1. Tổng quan chung về kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất 

1.1.1. Kế toán và hoạt động môi trường của doanh nghiệp sản xuất 

Mục tiêu cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin cho cả các đối tƣợng bên 

ngoài và nội bộ doanh nghiệp. Do vậy, kế toán gồm hai loại là kế toán tài chính và kế 

toán quản trị. Trong quá khứ, các vấn đề môi trƣờng hầu nhƣ không xuất hiện trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bởi vì có rất ít áp lực buộc các 

doanh nghiệp phải giảm thiểu tác động môi trƣờng và quản lý chi phí môi trƣờng phát 

sinh (IFAC, 2005). Ngày nay, các sự cố và thảm họa về môi trƣờng xảy ra theo thời 

gian, do vậy những hậu quả về môi trƣờng và tác động đến môi trƣờng do các hoạt 

động kinh tế khác nhau của con ngƣời mang lại đang thành tâm điểm của sự chú ý. 

Hoạt động môi trƣờng nhận đƣợc sự quan tâm của các bên liên quan bên trong doanh 

nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp (Gray và Bebbington 2001). Việc này vƣợt xa so 

với việc tuân thủ pháp luật hoặc các quy định về môi trƣờng. Điều  này đã tạo nên 

một tác động và gia tăng các thách thức đối với công tác kế toán. 

Ngày nay, kế toán doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức, 

thông qua vai trò ghi chép và cung cấp các thông tin của mình để quản lý hiệu quả 

hoạt động môi trƣờng. Từ rất lâu, Tinker và Niemark (1987) đã lập luận rằng xã hội 

hi vọng các doanh nghiệp có thể phục hồi và ngăn ngừa các thiệt hại cho môi trƣờng 

(tức là có thể quản lý và giảm thiểu tác động môi trƣờng). Thách thức đối với kế 

toán doanh nghiệp càng tăng lên khi những kỳ vọng của xã hội và áp lực ngày càng 

nhiều về việc doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả môi trƣờng của mình. Thêm 

nữa, các lo ngại về môi trƣờng của cộng đồng ngày càng tăng, các doanh nghiệp 

phải đối mặt với thực tế là họ không có quyền vốn có với môi trƣờng (đặc biệt là 

việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên) và doanh nghiệp phải thực hiện một 

“hợp đồng xã hội”. Tổ chức ngày nay phải chịu trách nhiệm về một loạt các vấn đề, 

bao gồm cả các vấn đề môi trƣờng. Nếu không đáp ứng đƣợc kỳ vọng sẽ dẫn đến 

việc “thu hồi giấy phép hoạt động và ảnh hƣởng đến việc tồn tại lâu dài của doanh 

nghiệp” (Deegan 2002; Donaldson và Dunfee 2002). 
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 Kế toán thông thƣờng trong các tổ chức kinh tế thực hiện việc xác định, đo 

lƣờng và cung cấp thông tin kinh tế làm cơ sở ra quyết định của ngƣời sử dụng 

thông tin  (Fiedler và Lehman 1995). Theo nghiên cứu của Hội đồng Chuẩn mực kế 

toán quốc tế trong khuôn khổ khái niệm chung đã chỉ ra rằng kế toán truyền thống 

không rõ ràng, nhận diện riêng biệt đến những tác động môi trƣờng của các tổ chức 

và không cung cấp thông tin kế toán đầy đủ về việc sử dụng tài nguyên nhƣ đất, 

nƣớc và không khí (Deegan 2007).  

1.1.2. Định nghĩa kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất 

Theo IFAC (2005), kế toán môi trƣờng là thuật ngữ đƣợc sử dụng trong một 

phạm vi rộng, bao gồm: 

- Đánh giá và công bố các thông tin tài chính có liên quan đến môi trƣờng. 

- Đánh giá và sử dụng các thông tin môi trƣờng dƣới thƣớc đo tiền tệ và các 

thông tin môi trƣờng dƣới thƣớc đo hiện vật trong kế toán quản trị môi trƣờng. 

- Kế toán chi phí đầy đủ (FCA): Ƣớc tính các tác động và chi phí môi trƣờng 

công bố ra bên ngoài. 

- Kế toán tài nguyên thiên nhiên (NRA): Kế toán dự trữ và lƣu lƣợng tài 

nguyên thiên nhiên dƣới hình thái tiền tệ và hình thái hiện vật. 

- Tập hợp và báo cáo các thông tin kế toán ở cấp độ tổ chức, thông tin kế 

toán tài nguyên thiên nhiên và các thông tin kế toán cho quốc gia. 

- Xem xét các thông tin liên quan đến môi trƣờng dƣới thƣớc đo tiền tệ và 

thƣớc đo hiện vật trong phạm vi rộng hơn của kế toán bền vững. 

Các định nghĩa về kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp có rất nhiều và ở các 

góc độ tiếp cận khác nhau (Bennett và James, 2000; Deegan, 2003; Gray và 

Bebbington, 2001; Howes, 2004). Qua tổng hợp, có thể hệ thống hóa một số định 

nghĩa về kế toán môi trƣờng thƣờng đƣợc sử dụng ở bảng dƣới đây. 

Bảng 1.1: Các định nghĩa về kế toán môi trƣờng doanh nghiệp 

Nguồn Định nghĩa 

 

 

Kế toán tài chính (môi trƣờng) trong doanh nghiệp là quá trình 

kế toán và lập báo cáo liên quan đến các khoản nợ hay chi phí 

môi trƣờng dựa trên các nguyên tắc kế toán đƣợc thừa nhận 
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USEPA (1995, p. 

4) 

(GAAP).  

Kế toán quản trị (môi trƣờng) trong doanh nghiệp là quá trình 

nhận dạng, thu thập, và phân tích các thông tin cơ bản về môi 

trƣờng dùng trong nội bộ đơn vị. Không giống nhƣ kế toán tài 

chính, phải tuân theo các chuẩn mực và nguyên tắc của GAAP, 

kế toán quản trị có thể đƣợc thiết lập cho phù hợp với yêu cầu 

của các nhà quản lý. 

Gauthier và cộng 

sự (1997, p.1) 

Kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp là một bộ phận của kế 

toán liên quan đến các vấn đề môi trƣờng và không thể tách rời 

khỏi kế toán tài chính và kế toán quản trị; đó là hệ thống thông 

tin cho phép thu thập và phân tích dữ liệu, kiểm tra, đánh giá 

hiệu quả hoạt động, ra quyết định và quy trách nhiệm cho các 

nhà quản lý đối với các chi phí và rủi ro về môi trƣờng. 

Schaltegger và 

Burritt (2000, p. 

30) 

Kế toán môi trƣờng là một bộ phận của kế toán liên quan đến 

(i) các hoạt động của một doanh nghiệp hay một bộ phận kinh 

doanh; (ii) ghi chép, phân tích và báo cáo thông tin; (iii) về các 

tác động của doanh nghiệp tới môi trƣờng và tới hiệu quả kinh 

tế - sinh thái của đơn vị kế toán. 

Bennett và James 

(2000, p. 30) 

Kế toán môi trƣờng trong phạm vi doanh nghiệp, liên quan đến 

hai loại thông tin tài chính và phi tài chính, tính toán và sử 

dụng đơn vị tiền tệ và hiện vật để phản ánh các chi phí môi 

trƣờng trong doanh nghiệp.  

Deegan (2002, p. 

10) 

Kế toán môi trƣờng là một khái niệm tƣơng đối rộng liên quan 

đến việc cung cấp các thông tin về hiệu quả hoạt động môi 

trƣờng cho các đối tƣợng trong và ngoài doanh nghiệp. Kế 

toán môi trƣờng có thể áp dụng ở phạm vi doanh nghiệp, quốc 

gia hoặc vùng lãnh thổ. 

Howes (2004, p. 

100) 

Kế toán môi trƣờng là cầu nối giữa hiệu quả môi trƣờng và 

hiệu quả kinh tế. Kế toán môi trƣờng gắn liền với quá trình 

cung cấp thông tin về môi trƣờng cho các nhà quản lý nhằm 

tiết kiệm chi phí giảm rủi ro kinh doanh đồng thời gia tăng 
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đƣợc giá trị. 

Bộ Môi trƣờng 

Nhật bản (2005, 

p. 3) 

Kế toán môi trƣờng nhằm mục tiêu đạt tới sự phát triển bền 

vững, duy trì quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, nâng cao hiệu quả 

của các hoạt động bảo vệ môi trƣờng. Các phƣơng pháp của kế 

toán môi trƣờng cho phép doanh nghiệp nhận dạng chi phí môi 

trƣờng, nhận diện các khoản thu nhập, cung cấp các cách thức 

hợp lý nhất cho đo lƣờng các chỉ tiêu (tiền tệ và hiện vật) và hỗ 

trợ cho các báo cáo kết quả về môi trƣờng. Vì thế, kế toán môi 

trƣờng có thể đƣợc sử dụng nhƣ là một hệ thống thông về tin 

môi trƣờng nhằm phục vụ cho các đối tƣợng trong và ngoài 

doanh nghiệp.  

Phạm Đức Hiếu 

(2010, p. 24) 

Kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp đƣợc định nghĩa nhƣ 

là một bộ phận cấu thành của kế toán liên quan đến các thông 

tin về hoạt động môi trƣờng trong phạm vi doanh nghiệp nhằm 

thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về môi trƣờng 

cho các đối tƣợng trong và ngoài doanh nghiệp sử dụng để ra 

quyết định. 

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu) 

1.1.3. Chức năng kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất 

Kế toán môi trƣờng có hai chức năng là chức năng nội bộ và chức năng 

bên ngoài. 

 - Chức năng nội bộ: Là một phần của hệ thống thông tin môi trƣờng doanh 

nghiệp, chức năng nội bộ của kế toán môi trƣờng là quản lý chi phí bảo vệ môi 

trƣờng và phân tích các chi phí của hoạt động bảo vệ môi trƣờng so với lợi ích thu 

đƣợc, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trƣờng hiệu quả và đƣa ra các quyết định 

phù hợp. 

Chức năng nội bộ của kế toán môi trƣờng đƣợc thực hiện trong doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ xác định các chi phí phát sinh trong hoạt động bảo tồn 

môi trƣờng và các lợi ích liên quan, kể cả các lợi ích trong việc nâng cao hiệu quả 

của hoạt động bảo vệ môi trƣờng. Bằng cách sử dụng kế toán môi trƣờng nhƣ là 

một hệ thống thông tin môi trƣờng, các bộ phận quản lý sử dụng kế toán môi trƣờng 

nhƣ một công cụ quản lý cho hệ thống thông tin môi trƣờng. 
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 - Chức năng bên ngoài: Bằng cách công bố các kết quả định lƣợng của hoạt 

động bảo vệ môi trƣờng, chức năng bên ngoài giúp cho quá trình ra quyết định của 

các bên liên quan nhƣ ngƣời tiêu dùng, nhà đầu tƣ và cộng đồng địa phƣơng. 

 Chức năng bên ngoài có vai trò trong việc truyền đạt thông tin về các hoạt 

động môi trƣờng của công ty cho các bên liên quan. Số liệu kế toán môi trƣờng 

đƣợc công bố công khai thông qua các báo cáo môi trƣờng. Đồng thời các công ty 

phải thể hiện quan điểm của mình cũng nhƣ các biện pháp cụ thể đƣợc thực hiện 

trong các hoạt động bảo vệ môi trƣờng. Bằng cách công khai thông tin nhƣ vậy, 

niềm tin và sự tin cậy của xã hội đối với các công ty đƣợc cải thiện. Vì vậy, kế toán 

môi trƣờng không chỉ giúp các công ty đáp ứng đƣợc trách nhiệm đối với những đối 

tƣợng bên ngoài nhƣ ngƣời tiêu dùng, nhà đầu tƣ, ngƣời dân địa phƣơng mà còn tạo 

điều kiện cho việc đánh giá các công ty công bằng hơn. 

 

Hình1.1. Chức năng của kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp 

(Nguồn: JMOE, 2002) 

1.1.4. Nội dung kế toán môi trường trong doanh nghiệp sản xuất 

 Kế toán môi trƣờng là một khái niệm rộng đƣợc sử dụng trong nhiều bối 

cảnh khác nhau (cấp độ doanh nghiệp, cấp độ quốc gia,…). Ở cấp độ doanh nghiệp, 

kế toán môi trƣờng doanh nghiệp gồm hai nội dung: Kế toán tài chính môi trƣờng 

(EFA) và kế toán quản trị môi trƣờng (EMA). 

Kế toán môi 

trƣờng đƣợc sử 

dụng nhƣ một hệ 

thống thông tin 

bởi các DN 

Chức năng nội bộ 

Công cụ quản trị DN 

Các bên tiếp 

nhận thông tin 

Các nhà quản lý, 

các phòng ban và 

ngƣời lao động 

Doanh nghiệp 

Chức năng bên ngoài 

Quan hệ công chúng (sự tin 

cậy của xã hội, đánh giá của 

xã hội, trách nhiệm với xã 

hội) 

Các bên tiếp 

nhận thông tin 

Khách hàng, đối tác kinh 

doanh, nhà đầu tƣ, định chế 

tài chính, Chính phủ, công 

chúng… 

Xã hội 
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 EFA tập trung vào hạch toán các khoản thu nhập và chi phí đầu tƣ liên quan 

đến hoạt động môi trƣờng, các khoản nợ phải trả phát sinh do các vấn đề môi 

trƣờng doanh nghiệp và các chi phí khác liên quan đến hoạt động môi trƣờng của 

doanh nghiệp. Một số quốc gia bắt buộc phải thể hiện các thông tin liên quan đến 

hoạt động môi trƣờng và hoạt động xã hội của doanh nghiệp trong báo cáo tài 

chính, để các thông tin này đƣợc công khai cho các bên liên quan. Tuy nhiên, ở một 

số quốc gia khác thì việc công bố các thông tin này mang tính chất tự nguyện. 

(IFAC, 2005). 

 EMA ngoài cung cấp các thông tin thƣớc đo tiền tệ về chi phí, thu nhập và số 

tiết kiệm liên quan đến hoạt động môi trƣờng, còn tập trung vào các thông tin dƣới 

thƣớc đo hiện vật của dòng chảy năng lƣợng, nƣớc và vật liệu, kể cả chất thải. 

(IFAC, 2005). 

 

Hình1.2. Các loại kế toán môi trƣờng 

Trong doanh nghiệp 

Kế toán quản trị môi trƣờng 

bằng thƣớc đo tiền tệ 

(MEMA) 

Kế toán quản trị môi trƣờng 

bằng thƣớc đo hiện vật 

(PEMA) 

Kế toán quản trị môi trƣờng (EMA) 

 Đơn vị tiền tệ Đơn vị hiện vật 

- Báo cáo kế toán môi 

trƣờng bằng thƣớc đo tiền 

tệ cho các đối tƣợng bên 

ngoài  

- Các báo cáo môi trƣờng 

khác (bằng tiền) 

- Báo cáo kế toán môi 

trƣờng bằng thƣớc đo hiện 

vật cho các đối tƣợng bên 

ngoài  

- Các báo cáo môi trƣờng 

khác (bằng hiện vật) 

Ngoài doanh nghiệp 

 
 KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG 
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Nguồn:  Burritt, 2004 

1.2. Khái quát chung về kế toán quản trị môi trƣờng trong doanh nghiệp 

sản xuất 

1.2.1. Định nghĩakế toán quản trị môi trường 

 Trong những năm 1970, một số yêu cầu công bố thông tin ô nhiễm đã đƣợc 

ban hành tại Mỹ. Tuy nhiên, Hiệp hội kế toán Mỹ (AAA) (1973) chỉ ra rằng vai trò 

của kế toán vẫn còn hạn chế trong việc cung cấp những thông tin này. Nhƣ vậy, AAA 

là tổ chức đầu tiên chỉ ra có một mối liên hệ giữa vai trò của kế toán với việc giải 

quyết các vấn đề của môi trƣờng. Mãi đến năm 1980, môi trƣờng hoặc quản lý môi 

trƣờng mới có sự liên kết với kế toán quản trị và tiềm năng của kế toán quản trị trong 

việc quản lý các vấn đề môi trƣờng mới xuất hiện. (Bouma, 2002). Tuy nhiên, nó đòi 

hỏi kế toán quản trị hỗ trợ trong việc xác định chi phí và lợi ích của chƣơng trình 

quản lý môi trƣờng. Điều này đã cung cấp một lộ trình cho sự phát triển của EMA. 

 EMA là một bộ phận của kế toán môi trƣờng, hiện nay các nghiên cứu đã 

phát triển một khuôn khổ toàn diện cho EMA với các nội dung sau: 

 - Tập trung vào thông tin kế toán cho ngƣời sử dụng nội bộ hơn là ngƣời sử 

dụng bên ngoài doanh nghiệp. 

 - Xác định riêng biệt nhu cầu về thu thập và theo dõi thông tin tiền tệ và 

thông tin phi tiền tệ (Bennett và James, 1998; Burritt và cộng sự, 2002; IFAC, 2005; 

UNDSD, 2001). 

 Có rất nhiều các quan điểm khác nhau về EMA. Graff và cộng sự (1998) 

đƣa ra một định nghĩa EMA theo hƣớng kết hợp giữa việc sử dụng vật liệu và chi 

phí vật liệu. Nhóm nghiên cứu đã đƣa ra một sự khác biệt cơ bản giữa thông tin kế 

toán môi trƣờng bằng thƣớc đo hiện vật và thông tin kế toán môi trƣờng bằng thƣớc 

đo tiền tệ. (IFAC) (2005) xem xét việc kết hợp quản lý hoạt động môi trƣờng và 

hiệu quả kinh tế, đồng thời trong định nghĩa đƣa ra một loạt các công cụ liên quan 

đến EMA bao gồm chi phí vòng đời, kế toán chi phí đầy đủ, đánh giá lợi ích và lập 

kế hoạch chiến lƣợc cho quản lý môi trƣờng. UNDSD (2001) tập trung vào chi phí 

dòng chảy và lợi ích kinh tế (bằng cả thƣớc đo hiện vật và thƣớc đo tiền tệ). Cuối 

cùng, Bennett và James (1998) cung cấp một định nghĩa mà kết hợp thông tin tài 

chính và thông tin phi tài chính về hoạt động môi trƣờng và hiệu quả kinh tế, với 
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mục tiêu phát triển bền vững. Các định nghĩa về EMA đƣợc tổng kết trong bảng 1.2 

dƣới đây. 

Bảng 1.2. Các định nghĩa EMA 

Nguồn Định nghĩa 

Graff và cộng 

sự(1998) 

 

EMA là cách mà doanh nghiệp hạch toán việc sử dụng vật liệu 

và chi phí môi trƣờng doanh nghiệp. Kế toán vật liệu có nghĩa 

là theo dõi dòng chảy vật liệu từ đầu vào đến đầu ra. Mục đích 

là tính toán cả hiệu quả tài nguyên và các cơ hội cải thiện môi 

trƣờng. Kế toán chi phí môi trƣờng là làm thế nào để nhận 

diện và phân bổ chi phí môi trƣờng vào quá trình luân chuyển 

của vật liệu và các khía cạnh vật chất khác của hoạt động 

doanh nghiệp. 

IFAC (2005) EMA quá trình quản lý hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi 

trƣờng thông qua sự phát triển và ứng dụng hệ thống kế toán 

phù hợp với các vấn đề môi trƣờng. Trong khi kế toán môi 

trƣờng trong doanh nghiệp nói chung có thể bao gồm cả kế 

toán tài chính và kiểm toán môi trƣờng, kế toán quản trị môi 

trƣờng thƣờng chỉ liên quan đến chi phí vòng đời, kế toán chi 

phí đầy đủ, đánh giá lợi ích và lập kế hoạch chiến lƣợc cho 

quản lý môi trƣờng. 

UNDSD (2001) EMA là một công cụ để xác định và đo lƣờng đầy đủ các chi 

phí môi trƣờng phát sinh trong quy trình sản xuất cũng nhƣ lợi 

ích kinh tế của quá trình phòng ngừa ô nhiễm, tích hợp các 

thông tin chi phí và lợi ích liên quan đến hoạt động môi trƣờng 

vào quá trình ra quyết định hàng ngày của doanh nghiệp. 

Schaltegger và 

Burritt (2000 ) 

EMA là một thuật ngữ trong phạm vi hẹp, chỉ bao gồm khía 

cạnh tài chính của kế toán môi trƣờng, giúp nhà quản trị ra 

quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả của những quyết 

định của họ. 

Bennett và James 

(1998) 

EMA là việc phát hiện, phân tích và sử dụng thông tin tài 

chính và phi tài chính để tối ƣu hóa vấn đề môi trƣờng của 

doanh nghiệp và hiệu quả kinh tế. EMA giúp các doanh nghiệp 
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đạt đƣợc phát triển bền vững trong kinh doanh. 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Nhƣ vậy, có rất nhiều các quan điểm khác nhau về EMA, các quan điểm thể 

hiện cách nhìn khác nhau của mỗi tác giả ở một khía cạnh khác nhau về EMA trong 

doanh nghiệp. Sự khác nhau đó không hề mâu thuẫn mà còn bổ sung cho nhau để 

tạo ra một cái nhìn toàn diện về EMA trong doanh nghiệp. Phục vụ cho mục tiêu 

của nghiên cứu này, nhóm tác giả xác định: Kế toán quản trị môi trường doanh 

nghiệp là một nội dung của kế toán quản trị. Kế toán quản trị môi trường doanh 

nghiệp là việc nhận diện, thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về hoạt 

động môi trường doanh nghiệp bằng cả thước đo tiền tệ và thước đo hiện vật theo 

yêu cầu quản trị, làm cơ sở cho quá trình ra quyết định kinh tế, tài chính trong nội 

bộ doanh nghiệp. 

Định nghĩa EMA có một số khác biệt quan trọng so với định nghĩa về kế 

toán quản trị, cụ thể: 

- EMA chú trọng đến kế toán quản trị chi phí môi trƣờng; 

- EMA không chỉ cung cấp thông tin chi phí mà còn cung cấp về dòng chảy 

(đầu vào - đầu ra) của vật liệu, năng lƣợng; 

- Thông tin mà EMA cung cấp có thể đƣợc sử dụng cho bất kỳ quyết định 

quản trị nào của tổ chức, nhƣng đặc biệt hữu ích cho quyết định về mức độ tác động 

của hoạt động SXKD đến môi trƣờng. 

1.2.2. Các loại thông tin trong kế toán quản trị môi trường 

Thông tin trong EMA gồm hai loại là kế toán quản trị môi trƣờng theo thƣớc 

đo hiện vật (PEMA) và kế toán quản trị môi trƣờng theo thƣớc đo tiền tệ (MEMA). 

Kế toán quản trị môi trường theo thước đo hiện vật 

Để đánh giá chi phí một cách chính xác, một doanh nghiệp phải thu thập 

thông tin không chỉ dƣới thƣớc đo tiền tệ mà còn thu thập cả các thông tin dƣới 

thƣớc đo hiện vật của việc sử dụng vật liệu, số giờ làm việc của nhân viên và các 

yếu tố chi phí khác. EMA đặt trọng tâm vào chi phí nguyên liệu, vật liệu bởi vì: (1) 

Việc sử dụng năng lƣợng, nƣớc và vật liệu cũng nhƣ việc phát sinh chất thải và khí 

thải có liên quan đến tác động môi trƣờng của doanh nghiệp; (2) Chi phí vật liệu 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
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mua năng lƣợng, nƣớc và các vật liệu khác để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình. Trong một quy trình sản xuất, các vật liệu này sẽ đƣợc tiêu hao 

vào quá trình sản xuất để hình thành nên sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, hầu hết 

các quy trình sản xuất này đều tạo ra chất thải - đƣợc tạo ra từ vật liệu dự định để 

chuyển vào sản phẩm nhƣng thực tế lại trở thành lãng phí vì vấn đề thiết kế sản 

phẩm, thiếu điều hành hiệu quả, vấn đề chất lƣợng,… Ngoài ra, trong quá trình sản 

xuất cũng cần tiêu hao một lƣợng vật liệu không dùng để tạo ra sản phẩm nhƣng cần 

thiết để phục vụ quá trình sản xuất (ví dụ nhƣ nƣớc để rửa bồn hóa chất giữa các lô 

sản phẩm hoặc nhiên liệu sử dụng cho hoạt động vận tải,…).  Đối với các doanh 

nghiệp không thuộc ngành công nghiệp sản xuất (nhƣ nông nghiệp, chăn nuôi, khai 

thác tài nguyên, dịch vụ, giao thông vận tải,…) cũng sử dụng một khối lƣợng đáng 

kể năng lƣợng, nƣớc và các vật liệu khác trong quá trình hoạt động SXKD. Nhƣ 

vậy, tùy thuộc vào cách thức quản lý vật liệu của doanh nghiệp, có thể dẫn đến một 

lƣợng chất thải và khí thải đáng kể.  

Để quản lý hiệu quả và giảm thiểu các tác động trực tiếp cũng nhƣ tác động 

“tiềm năng” đến môi trƣờng thì phải có thông tin chính xác về số liệu và “số phận” 

của năng lƣợng, nƣớc và vật liệu. EMA cần cung cấp thông tin hiện vật nhƣ cần bao 

nhiêu năng lƣợng, nƣớc và vật liệu để phục vụ quá trình sản xuất sản phẩm, trong số 

vật liệu đầu vào thì bao nhiêu tạo ra sản phẩm, bao nhiêu tạo ra các chất thải, khí thải.  

PEMA là một công cụ thông tin cho việc ra quyết định nội bộ. Tuy nhiên, nó 

tập trung vào tác động của doanh nghiệp đến môi trƣờng tự nhiên đƣợc thể hiện dƣới 

thƣớc đo hiện vật nhƣ tấn, kg,… PEMA có nhiệm vụ thu thập, phân loại, ghi chép, 

phân tích và truyền thông tin nội bộ về các dòng vật chất và năng lƣợng. Những tác 

động môi trƣờng đƣợc tính toán theo các đơn vị hiện vật. PEMA đòi hỏi các doanh 

nghiệp theo dõi tài nguyên và nguyên liệu từ lúc đầu vào đến đầu ra và đảm bảo 

không bị thất thoát trong quá trình lƣu chuyển. Các thông tin hiện vật sẽ đƣợc sử 

dụng để tính toán các chỉ số hiệu suất môi trƣờng (EPIs), giúp các nhà quản trị thiết 

lập các mục tiêu môi trƣờng và báo cáo về hiện trạng môi trƣờng của doanh nghiệp. 

Kế toán quản trị môi trường theo thước đo tiền tệ 

MEMA là một công cụ giúp chỉ ra nguồn gốc, mối quan hệ và cách ứng xử 

giữa chi phí môi trƣờng với doanh thu và thu nhập có liên quan (hoặc chi phí tiết 

kiệm). Vì vậy, MEMA là cơ sở cho các đánh giá cải thiện hiệu quả hoạt động môi 

trƣờng của doanh nghiệp. MEMA tập trung vào các khía cạnh tài chính trong hoạt 
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động của doanh nghiệp mà các hoạt động này có ảnh hƣởng tới môi trƣờng, vì thế 

thông tin MEMA là cơ sở để lập kế hoạch lợi nhuận, xác định các mục tiêu và chiến 

lƣợc tài chính có tính đến các tác động tới môi trƣờng tự nhiên. 

1.3. Nội dung kế toán quản trị môi trƣờng trong doanh nghiệp sản xuất 

1.3.1. Kế toán quản trị chi phí môi trường trong doanh nghiệp sản xuất 

1.3.3.1. Nhận diện và phân loại chi phí môi trường 

Các chi phí môi trƣờng theo quan điểm truyền thống là các chi phí xử lý cuối 

đƣờng ống nhƣ các chi phí làm sạch sau khi sản xuất, chi phí xử lý chất thải ... 

Thuật ngữ "chi phí môi trƣờng" theo quan điểm hiện đại thƣờng sử dụng những 

cụm từ "đầy đủ", "toàn bộ" để nhấn mạnh rằng các phƣơng pháp truyền thống là 

chƣa hoàn thiện vì chúng đã bỏ qua các chi phí môi trƣờng quan trọng. 

 Atkinson và cộng sự (2004) xác định chi phí môi trƣờng nhƣ sau: “Chi phí 

môi trƣờng đƣợc chia thành hai loại: Chi phí ẩn và chi phí hữu hình. Chi phí xác 

định rõ ràng bao gồm các chi phí trực tiếp cho việc dọn dẹp, xử lý ; Chi phí cấp 

phép để hoạt động của một cơ sở
3
; Tiền phạt của chính phủ và án phí. Chí phí ẩn 

thƣờng gắn với cơ sở hạ tầng cần thiết để giám sát các vấn đề môi trƣờng. Các chi 

phí này thƣờng là chi phí tƣ vấn pháp lý, chi phí giáo dục và nâng cao nhận thức 

của nhân viên, thiệt hại do mất uy tín nếu sự cố môi trƣờng xảy ra”. 

Dƣới góc độ kinh tế vĩ mô, chi phí môi trƣờng bao gồm chi phí môi trƣờng 

nội bộ trong doanh nghiệp (internal costs) và chi phí bên ngoài (external costs). Chi 

phí môi trƣờng là tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến vấn đề môi trƣờng nhƣ 

các khoản thiệt hại, chi phí bảo vệ môi trƣờng. Hầu hết các nghiên cứu, tài liệu 

hƣớng dẫn EMA chỉ tập trung vào chi phí môi trƣờng nội bộ của công ty, còn chi 

phí môi trƣờng bên ngoài cũng phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của các 

công ty, ảnh hƣởng đến xã hội nhƣng không thuộc trách nhiệm trực tiếp của công ty 

và không nằm trong giá thành sản xuất sản phẩm. Các chi phí môi trƣờng bên ngoài 

hay còn gọi là chi phí xã hội thuộc về vai trò của chính phủ ví dụ nhƣ thiệt hại mất 

nguồn lao động do ô nhiễm, thiệt hại do phá hủy hệ thống sinh thái, sự tàn phá tài 

nguyên thiên nhiên,… Tuy nhiên, chính phủ lại sử dụng những công cụ pháp lý nhƣ 

phạt, quy định kiểm soát chất thải, khí thải để thực thi nguyên tắc “ngƣời gây ô 

                                                 
3
  Là các khoản chi phí để đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng. Theo quy định của pháp luật 

Việt Nam bao gồm : Lệ phí cấp giấy phép xả nƣớc thải, lệ phí cấp giấy phép khai thác 

nƣớc dƣới đất. 
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nhiễm phải trả tiền” và nhƣ vậy lại tích hợp chi phí bên ngoài vào kết quả của doanh 

nghiệp. (IFAC, 2005). 

 Chi phí môi trƣờng nội bộ trong doanh nghiệp gồm chi phí bảo vệ môi 

trƣờng; Chi phí vật liệu của chất thải; Chi phí lao động và các chi phí khác của chất 

thải. Cụ thể nhƣ sau: 

- Chi phí bảo vệ môi trường: Là chi phí cho công tác phòng chống, xử lý, lập 

kế hoạch, kiểm soát, khắc phục thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, có ảnh hƣởng đến chính phủ và ngƣời dân.  

 - Chi phí vật liệu, chi phí lao động và chi phí khác của chất thải: Trong quá 

trình hoạt động SXKD, các doanh nghiệp bỏ các chi phí đầu vào nhƣ chi phí vật 

liệu, chi phí lao động và các chi phí khác để sản xuất ra sản phẩm. Tuy nhiên, một 

phần các chi phí này đã không tạo ra sản phẩm mà tạo ra chất thải.  

Nhƣ vậy, các doanh nghiệp phải mất ba lần phát sinh chi phí cho các chất 

thải. Một là chi phí xử lý và phòng ngừa chất thải phát sinh, hai là chi phí vật liệu bị 

lãng phí vì tạo ra chất thải, ba là chi phí lao động và chi phí khác bị lãng phí. Tổng 

chi phí môi trƣờng đƣợc xác định theo công thức sau:  

Tổng chi phí 

môi trƣờng 

doanh nghiệp 

= 
Chi phí bảo vệ 

môi trƣờng 
+ 

Chi phí vật liệu 

của chất thải 
+ 

Chi phí lao động 

và chi phí khác 

của chất thải 

Các chi phí môi trƣờng đƣợc nhận diện dần theo quá trình nhận thức:  

- Đầu tiên, chi phí môi trƣờng đƣợc cho là chi phí truyền thống để xử lý chất 

thải và khí thải. Các chi phí bảo hiểm và dự phòng cho các khoản nợ phải trả về vấn 

đề môi trƣờng phát sinh cũng đƣợc xếp vào mục chi phí xử lý thay vì mục chi phí 

phòng ngừa. 

- Quá trình nhận thức tiếp theo, ngoài chi phí xử lý thì chi phí môi trƣờng 

đƣợc nhận diện thêm chi phí phòng ngừa và quản lý môi trƣờng. Đây là các chi phí 

phát sinh để quản lý môi trƣờng tốt hơn nhƣ chi phí cho các dự án nghiên cứu và 

phát triển công tác phòng chống ô nhiễm môi trƣờng. Trọng tâm ở bƣớc thứ hai là 

chi phí cho công tác phòng chống chất thải và khí thải hàng năm nhƣng chƣa tính 

đến chi phí tiết kiệm.  



25 

- Hai bƣớc cuối cùng là xem xét chi phí lãng phí do vật liệu, lao động và các 

chi phí chế biến đầu vào khác nhƣng không tạo ra sản phẩm mà tạo ra chất thải và 

khí thải. 

 

 

 

 

Hình 1.3. Các loại chi phí môi trƣờng 

Nguồn: UNDSD, 2001 

Nội dung chi tiết của từng khoản mục chi phí môi trƣờng theo tiêu thức phân 

loại này nhƣ sau: 

a. Chi phí xử lý chất thải và khí thải 

Quá trình sản xuất không chỉ tạo ra đầu ra là sản phẩm mà còn tạo ra đầu ra 

không phải là sản phẩm
4
. Chi phí xử lý chất thải và khí thải là chi phí liên quan đến 

đầu ra không phải là sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm chi phí thu gom, tái chế, 

xử lý; Các khoản dự phòng cho các chi phí này. Cụ thể nhƣ sau: 

- Chi phí khấu hao các thiết bị có liên quan: Là chi phí khấu hao của các tài 

sản, thiết bị liên quan đến hoạt động xử lý chất thải, khí thải,… nhƣ máy ép rác, 

container và xe tải chở rác, hệ thống hấp thu nhiệt tỏa ra từ quá trình sản xuất, thiết 

bị lọc không khí bị ô nhiễm, thiết bị xử lý tiếng ồn, nhà máy xử lý nƣớc thải… Đây 

là tài sản cố định phục vụ cho hoạt động môi trƣờng nên chi phí khấu hao những tài 

sản này dễ dàng đƣợc nhận diện là chi phí môi trƣờng. 

                                                 
4
 Đầu ra không phải là sản phẩm (non - product output) là chất thải, khí thải và nƣớc thải 

tạo ra từ quá trình sản xuất (UNDSD, 2001) 

Vật liệu 

Nƣớc 

Năng lƣợng 

Sản phẩm 

Đầu ra không phải là 

sản phẩm
 

1 - Chi phí xử lý chất thải và khí thải 

2 - Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trƣờng 

3 - Chi phí vật liệu, lao động và chi phí khác của chất thải, khí thải 

4 - Chi phí bên ngoài (chi phí xã hội) 
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Tuy nhiên, có một số thiết bị đƣợc hình thành để phục vụ cho hoạt động môi 

trƣờng doanh nghiệp nhƣng không đƣợc ghi nhận là tài sản cố định mà đƣợc ghi 

nhận trực tiếp vào chi phí, do vậy không tiến hành khấu hao để dịch chuyển dần giá 

trị. Theo tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định là chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế 

trong tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản cố định và nguyên giá phải đƣợc xác định 

một cách đáng tin cậy. Các khoản đầu tƣ để hình thành các thiết bị này sẽ đƣợc vốn 

hóa nếu tài sản mang lại lợi ích kinh tế trong tƣơng lai, nếu không sẽ đƣợc ghi nhận 

là chi phí. Liên đoàn kế toán châu Âu (FEE) cho rằng các chi phí đầu tƣ thiết bị 

phát sinh để ngăn ngừa các tác động môi trƣờng và tiết kiệm chi phí trong trong 

tƣơng lai sẽ đƣợc vốn hóa và các chi phí phát sinh để làm sạch môi trƣờng cho các 

thiệt hại trong quá khứ thì chỉ ghi nhận là chi phí vì không mang lại lợi ích trong 

tƣơng lai. Căn cứ vào tiêu chuẩn trên thì việc xác định một khoản chi phí đầu tƣ 

thiết bị/công nghệ xử lý chất thải, nƣớc thải,… có đủ điều kiện vốn hóa và hình 

thành TSCĐ lại không rõ ràng.  Ví dụ nhƣ khi doanh nghiệp đầu tƣ công nghệ xử lý 

cuối đƣờng ống
5
 thì chi phí đầu tƣ sẽ đƣợc vốn hóa hay chỉ ghi nhận là chi phí? 

Điều này các doanh nghiệp rất khó để xác định. Nguyên nhân là do công nghệ xử lý 

cuối đƣờng ống có vai trò chuyển tiếp nƣớc thải, khí thải sang môi trƣờng khác (ví 

dụ nhƣ từ không khí vào đất), chỉ xử lý chất thải mà không ngăn ngừa phát sinh 

chất thải và nhƣ vậy dƣới quan điểm môi trƣờng thì khoản đầu tƣ này không phải là 

giải pháp cho phát triển bền vững sinh thái. Tuy nhiên, một thiết bị riêng lẻ (ví dụ 

nhƣ thiết bị lọc) chỉ đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ khi nó nằm trong công nghệ cuối 

đƣờng ống. 

- Chi phí vật liệu và dịch vụ mua ngoài cho việc vận hành và bảo trì, bảo 

dƣỡng các thiết bị phục vụ cho hoạt động xử lý chất thải, khí thải và nƣớc thải. 

- Chi phí nhân viên: Gồm chi phí nhân công của bộ phận thu gom chất thải, 

chi phí nhân công trực tiếp của bộ phận kiểm soát khí thải và nƣớc thải, …. Không 

ghi nhận chi phí nhân công cho việc sản xuất không hiệu quả (tạo ra đầu ra không 

phải là sản phẩm) trong tiểu mục chi phí này. 

- Các khoản thuế, phí, lệ phí: Gồm các khoản thuế môi trƣờng
6
, phí môi 

trƣờng
7
 và lệ phí môi trƣờng

8
. 

                                                 
5
 Công nghệ xử lý cuối đƣờng ống là việc lắp đặt các hệ thống nƣớc thải, khí thải ở cuối 

dòng thải để phân hủy hay làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu bắt 

buộc trƣớc khi thải vào môi trƣờng (Giáo trình Sản xuất sạch hơn, Khoa Môi trƣờng, 

Trƣờng ĐH Khoa học Huế, 2008) 
6
 Theo Luật Bảo vệ môi trƣờng của Việt Nam thì thuế môi trƣờng là một khoản thuế gián 

thu nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng. Đối tƣợng chịu thuế BVMT là các sản phẩm bị 
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- Các khoản nộp phạt: Là các khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp 

không tuân thủ và vi phạm các quy định về môi trƣờng nhƣ vi phạm các quy định 

về lập, thực hiện cam kết BVMT, báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng...; Hành vi 

gây ô nhiễm môi trƣờng; Hành vi vi phạm quy định về quản lý chất thải; Hành vi vi 

phạm các quy định về BVMT trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phƣơng 

tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu,... 

- Chi phí mua bảo hiểm cho các trách nhiệm về môi trƣờng: Các doanh nghiệp 

có thể mua bảo hiểm rủi ro liên quan đến các sự cố môi trƣờng. Bảo hiểm môi trƣờng 

là bảo hiểm trách nhiệm gây thiệt hại tới môi trƣờng xung quanh và tới sức khỏe của 

con ngƣời. Trách nhiệm pháp lý về môi trƣờng làm cho các doanh nghiệp gây ra 

những thiệt hại về môi trƣờng phải có trách nhiệm khắc phục, cải tạo những thiệt hại 

mà doanh nghiệp đã gây ra. Thông thƣờng, chỉ những hoạt động gây nguy hiểm hoặc 

có tiềm năng gây nguy hiểm trực tiếp tới con ngƣời, làm hỏng tài sản, ảnh hƣởng đến 

đa dạng sinh học,... mới phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. 

Theo kinh nghiệm của Mỹ, các công ty có quy mô nhỏ thƣờng thiếu các 

nguồn lực để thực hiện quản lý hiệu quả các rủi ro phát sinh so với các đối thủ cạnh 

tranh có quy mô lớn hơn. Do vậy, các công ty nhỏ này không dự đoán đƣợc chính 

xác hoặc dự đoán số thiệt hại phát sinh do các sự cố môi trƣờng xảy ra nhỏ hơn rất 

nhiều so với thực tế. Các công ty có quy mô nhỏ lại không có đủ nguồn tài chính để 

chi trả, khắc phục thiệt hại. Và nếu công ty này đã mua bảo hiểm môi trƣờng thì các 

công ty bảo hiểm có trách nhiệm giúp công ty trong việc chịu các trách nhiệm pháp 

lý cho các sự cố môi trƣờng và kéo theo là các công ty có quy mô nhỏ tránh đƣợc 

nguy cơ vỡ nợ.  

Việc quy định về việc mua bảo hiểm ở các nƣớc, thậm chí cho các ngành sản 

xuất khác nhau là khác nhau. Có ngành sản xuất việc mua bảo hiểm môi trƣờng là 

bắt buộc, có ngành là tự nguyện.
9
 

                                                                                                                                                    

hạn chế do không có lợi cho môi trƣờng nhƣ thuốc diệt cỏ, túi ni lông, xăng, dầu, mỡ, 

thuốc bảo quản lâm sản, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản kho,… 
7
 Phí môi trƣờng là khoản thu của ngân sách Nhà nƣớc nhằm ngăn ngừa xả thải ra môi 

trƣờng các chất ô nhiễm có thể xử lý đƣợc. Hiện nay, tại Việt Nam có các loại phí môi 

trƣờng: Phí vệ sinh môi trƣờng, phí BVMT đối với nƣớc thải, phí BVMT đối với chất thải 

rắn và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. 
8
 Lệ phí môi trƣờng là khoản doanh nghiệp phải trả khi hƣởng một lợi ích hoặc sử dụng 

một dịch vụ do Nhà nƣớc cung cấp nhƣ quan trắc, phân tích môi trƣờng, đánh giá tác động 

môi trƣờng, tƣ vấn, đào tạo, giám định,…. Hoặc lệ phí cấp giấy phép nhƣ giấy phép xả 

nƣớc thải hay giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất. 
9
Tại Việt Nam, theo quy định của Điều 31 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thì các hoạt động 

SXKD sau bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng: 

http://luatduonggia.vn/nghi-dinh-so-19-2015-nd-cp-ngay-14-thang-2-nam-2015
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- Dự phòng cho các khoản chi phí xử lý, cải tạo, đền bù: Quán triệt nguyên 

tắc thận trọng thì việc trích lập dự phòng
10

 là một công cụ truyền thống cho việc dự 

tính các rủi ro trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Chức năng của các khoản 

dự phòng này là ƣớc tính, ghi nhận trƣớc một khoản chi phí mà thực tế chƣa phát 

sinh nhƣng có thể xảy ra trong tƣơng lai liên quan đến hoạt động môi trƣờng nhƣ sự 

cố tràn dầu, rò rỉ hóa chất, rò rỉ chất phóng xạ, ... Các sự cố môi trƣờng này là 

không chắc chắn: Không chắc chắn thứ nhất là liệu thực tế có xảy ra hay không, 

doanh nghiệp có thực sự phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng không; Không chắc chắn 

thứ hai là nếu các sự cố môi trƣờng này có xảy ra trong tƣơng lai thì không biết vào 

thời gian nào và với chi phí mà doanh nghiệp phải chịu là bao nhiêu. Các trách 

nhiệm có thể phát sinh trong tƣơng lai của doanh nghiệp bao gồm: Trách nhiệm đáp 

ứng yêu cầu công nghệ của các thiết bị, trách nhiệm loại bỏ và tái chế chất thải, 

trách nhiệm xử lý ô nhiễm, trách nhiệm cải tạo khu vực bị ô nhiễm,... 

b. Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường 

Ngƣợc lại với chi phí xử lý chất thải, khí thải, khoản mục chi phí này phản 

ánh các chi phí phòng ngừa và chi phí cho các hoạt động quản lý môi trƣờng nói 

chung. Nội dung chi tiết của khoản mục chi phí này gồm: 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động quản lý môi trƣờng: Là 

chi phí cho tất cả các dịch vụ mua ngoài nhƣ dịch vụ tƣ vấn, đào tạo, kiểm tra, kiểm 

toán, hoạt động truyền thông liên quan đến vấn đề về môi trƣờng và chi phí in ấn 

báo cáo môi trƣờng. Thông thƣờng, các chi phí này đƣợc phản ánh vào mục “chi 

phí khác” mà không đƣợc nhìn nhận là chi phí môi trƣờng. 

- Chi phí nhân viên quản lý hoạt động môi trƣờng nói chung: Chi phí tiền 

lƣơng và các khoản phụ cấp đi lại của nhân viên quản lý hoạt động môi trƣờng, của 

nhân viên thực hiện các dự án môi trƣờng, nhân viên kiểm toán nội bộ (về vấn đề môi 

trƣờng), nhân viên truyền thông hoạt động môi trƣờng của doanh nghiệp. Chi phí 

nhân công trực tiếp xử lý chất thải, khí thải không đƣợc phản ánh vào tiểu mục này. 

                                                                                                                                                    

Hoạt động dầu khí; Sản xuất kinh doanh hóa chất, xăng dầu; Sử dụng tàu biển để vận 

chuyển dầu mỏ; Lƣu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, hàng hóa nguy hiểm. 
10

 Theo VAS 18: Dự phòng là một khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị và thời 

gian. Một khoản nợ phải trả: Là nghĩa vụ nợ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các sự 

kiện đã qua và việc thanh toán khoản phải trả này dẫn đến sự giảm sút về lợi ích kinh tế 

của doanh nghiệp. 
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- Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) các dự án môi trƣờng: Đây là chi 

phí cho các nghiên cứu và phát triển các dự án liên quan đến môi trƣờng của doanh 

nghiệp. Một lƣu ý là chỉ có các dự án với mục đích chính là cải thiện hiệu quả môi 

trƣờng thì chi phí nhân viên dự án và các chi phí liên quan khác mới đƣợc ghi nhận 

là chi phí môi trƣờng. Ngày nay, ở các nƣớc phát triển, việc xem xét các vấn đề môi 

trƣờng trong các dự án R&D là một nội dung bắt buộc, tuy nhiên mục đích chính 

của các dự án này không cải thiện môi trƣờng mà phục vụ cho hoạt động SXKD của 

doanh nghiệp. Do vậy, chi phí nghiên cứu và phát triển của các dự án này không 

đƣợc ghi nhận vào chi phí môi trƣờng doanh nghiệp.  

- Chi phí phát sinh do sử dụng công nghệ sản xuất sạch hơn: Đây là các chi 

phí phát sinh khi sử dụng các kỹ thuật làm sạch, nguyên liệu, vật liệu thân thiện với 

môi trƣờng. Tuy nhiên, khi đánh giá, ghi nhận khoản chi phí này cần “thận trọng”. 

Lý do là vì: Các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn một phần là để 

cải thiện môi trƣờng nhƣng phần lớn là để cải tiến sản xuất. Thông thƣờng các công 

nghệ mới cũng sử dụng ít năng lƣợng, có khả năng sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn 

và phát thải ít hơn. Nhƣ vậy, nếu công nghệ sản xuất sạch hơn đƣợc đầu tƣ vì mục 

đích bảo vệ môi trƣờng thì các chi phí phát sinh (nhƣ chi phí khấu hao công 

nghệ,...) mới đƣợc ghi nhận vào chi phí môi trƣờng. Còn nếu việc áp dụng công 

nghệ sản xuất sạch hơn chỉ đơn thuần là việc thay thế thƣờng xuyên/định kỳ công 

nghệ cũ (việc làm giảm ô nhiễm môi trƣờng chỉ là “vô tình” đƣợc tích hợp) thì 

không nên coi đây là một khoản đầu tƣ môi trƣờng. Tuy  nhiên, vì mục đích nâng 

cao uy tín nên các doanh nghiệp thƣờng nhấn mạnh đây là một khoản đầu tƣ cho 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Chi phí quản lý môi trƣờng khác: Là các khoản chi phí khác liên quan đến 

bảo vệ môi trƣờng nhƣ chi phí tài trợ môi trƣờng sinh thái, chi phí công bố các ấn 

phẩm về báo cáo môi trƣờng,... 

c. Chi phí vật liệu của các phế thải 

Chất thải, khí thải, nƣớc thải hay còn gọi chung là đầu ra không phải là sản 

phẩm là kết quả của quá trình sản xuất không hiệu quả. Nguyên liệu, vật liệu là một 

trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sản phẩm, tuy nhiên không phải 

toàn bộ chi phí nguyên liệu, vật liệu đƣợc chuyển thành giá trị của thành phẩm mà 

một phần bị thất thoát, lãng phí và tạo thành chất thải, khí thải,... Chi phí nguyên 

liệu, vật liệu của chất thải, khí thải là yếu tố chi phí quan trọng nhất và chiếm tỷ 
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trọng lớn (thƣờng chiếm từ 40% - 90%) trong tổng chi phí môi trƣờng của doanh 

nghiệp. Khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu cho chất thải, khí thải bao gồm: 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Đầu ra không phải là sản phẩm của nguyên 

liệu, vật liệu thƣờng là chất thải rắn, chỉ trong các trƣờng hợp hiếm nhƣ công 

nghiệp khí, nƣớc hoa,... thì là khí thải, còn trong trƣờng hợp sản xuất sản phẩm chất 

lỏng nhƣ bia, sữa,... thì sẽ tạo ra nƣớc thải. 

- Chi phí vật liệu phụ: Là chi phí đầu vào với mục đích làm tăng tính năng, 

mẫu mã, màu sắc, chất lƣợng,... của sản phẩm nhƣng bị chuyển thành chất thải, khí 

thải,... do quá trình sản xuất không hiệu quả. 

- Bao bì: Có hai loại chi phí bao bì có thể phát sinh:  

+ Bao bì dùng để bao gói thành phẩm: Các bao bì này sẽ rời khỏi công ty 

cùng với thành phẩm đƣợc chuyển đi. Trong quá trình vận chuyển, bao bì bị mất 

mát, hƣ hỏng hoặc phải đóng gói lại tại các điểm trung chuyển nhƣng các bao bì này 

không đƣợc hoàn trả lại doanh nghiệp. Nhƣ vậy, bao bì sẽ thành phế thải. Và chi phí 

vật liệu cho các bao bì phế thải sẽ đƣợc ghi nhận là chi phí môi trƣờng. 

+ Bao bì dùng để bao gói, đựng nguyên liệu, vật liệu: Khi mua nguyên liệu, 

vật liệu thì giá mua bao gồm cả bao bì. Do vậy, sau khi sử dụng nguyên liệu, vật 

liệu thì không phải hoàn trả lại nhà sản xuất và nhƣ vậy doanh nghiệp sẽ phải chịu 

một khoản chi phí tiêu hủy các bao bì không sử dụng này. 

- Nguyên liệu, vật liệu hoạt động: Đây là chi phí nguyên liệu, vật liệu dùng 

cho hoạt động của công ty (không gồm nguyên liệu, vật liệu dùng trực tiếp để chế 

tạo sản phẩm) nhƣ vật liệu dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp, hoạt động 

bán hàng,... và tạo ra phế thải (ví dụ nhƣ rác thải văn phòng phẩm,...) 

- Năng lƣợng: Là chi phí năng lƣợng đầu vào biến đổi thành khí thải do sản 

xuất không hiệu quả (là nguyên nhân chủ yếu trong việc nhiệt độ tăng lên). Tỷ lệ 

chuyển đổi năng lƣợng không hiệu quả của quá trình sản xuất phụ thuộc vào ƣớc 

tính của ngƣời quản lý sản xuất, vào công nghệ,... 

- Nƣớc: Trong một số lĩnh vực sản xuất đặc biệt là ngành công nghiệp thực 

phẩm, nƣớc đƣợc sử dụng để trực tiếp chế tạo thành phẩm và nhƣ vậy nƣớc thải bị 

thất thoát tạo ra đầu ra không phải là sản phẩm sẽ đƣợc ghi nhận vào khoản mục chi 

phí này. 
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d. Chi phí chế biến không tạo ra sản phẩm  

Để tạo ra các đầu ra không phải là sản phẩm không chỉ có nguyên liệu, vật 

liệu mà cũng trải qua quá trình chế biến. Do đó chi phí lao động và các chi phí sản 

xuất chung khác (nhƣ chi phí khấu hao máy móc, chi phí vật liệu dùng chung cho 

nhu cầu phân xƣởng, chi phí điện, nƣớc và các dịch vụ mua ngoài khác,...) của đầu 

ra không phải là sản phẩm cũng đƣợc ghi nhận là chi phí môi trƣờng.  

Có thể khái quát phân loại chi phí môi trƣờng theo nội dung, công dụng của 

UNDSD (2001) trong bảng 1.3 dƣới đây. 

Bảng 1.3. Phân loại chi phí môi trƣờng theo nội dung, công dụng của chi phí 
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1. Chi phí xử lý chất thải và phát thải          

1.1. CP khấu hao các thiết bị có liên quan          

1.2. CP vận hành, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị          

1.3. Chi phí nhân công          

 1.4. Các khoản thuế, phí, lệ phí          

1.5. Các khoản nộp phạt          

1.6. Bảo hiểm trách nhiệm môi trƣờng          

1.7. Các khoản dự phòng cho xử lý, cải tạo, 

đền bù 

         

2. Chi phí ngăn ngừa và quản lý môi trƣờng          

2.1. CP dịch vụ mua ngoài          

2.2. CP nhân viên quản lý hoạt động môi trƣờng          

2.3. CP nghiên cứu và phát triển các dự án môi 

trƣờng 

         

2.4. CP phát sinh do áp dụng công nghệ SX 

sạch hơn 

         

2.5. CP quản lý môi trƣờng khác          

3. Chi phí vật liệu của phế thải          

3.1. Nguyên liệu, vật liệu          

3.2. Vật liệu phụ          

3.3. Bao bì          

3.4. Nguyên liệu, vật liệu cho các hoạt động 

khác (không phải hoạt động SX) 

         

3.5. Năng lƣợng          
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3.6. Nƣớc          

4. Chi phí chế biến không tạo ra sản phẩm          

Tổng chi phí môi trƣờng          

(Nguồn: UNDSD, 2001) 

1.3.3.2. Phương pháp xác định chi phí môi trường 

Hiện nay, có rất nhiều phƣơng pháp xác định chi phí môi trƣờng trong 

DNSX. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại thông tin chi phí môi trƣờng mà nhà quản lý 

sử dụng để ra quyết định mà doanh nghiệp quyết định phƣơng pháp xác định chi phí 

môi trƣờng. Phƣơng pháp xác định chi phí môi trƣờng phụ thuộc vào việc cung cấp 

thông tin nhằm phục vụ hai mục tiêu khác nhau là mục tiêu phân tích chi phí và 

mục tiêu phân tích và thẩm định dự án đầu tƣ. 

Theo cách phân loại của UNDSD (2001), chi phí môi trƣờng bao gồm chi 

phí xử lý chất thải và phát thải, chi phí phòng ngừa và quản lý môi trƣờng, chi phí 

vật liệu của phế thải và chi phí chế biến không tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, kế toán 

chi phí môi trƣờng truyền thống chỉ xác định chi phí xử lý chất thải và phát thải, chi 

phí phòng ngừa và quản lý môi trƣờng mà chƣa xét đến chi phí ấn là chi phí nguyên 

liệu mất mát theo dòng thải. Để xác định chi phí vật liệu của chất thải, kế toán sử 

dụng phƣơng pháp MFCA. Phƣơng pháp MFCA đƣợc giới thiệu từ những năm 1990 

tại Đức và hiện nay đang đƣợc áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp của Nhật Bản 

và trở thành công cụ cực kỳ hiệu quả. 

Cơ sở của phƣơng pháp này dựa trên định luật bảo toàn vật chất, khi có một 

quá trình biến đổi vật chất xảy ra, chất này mất đi phải sinh ra chất khác. Nếu quá 

trình sản xuất không có sự biến đổi chất hoặc vật chất đƣợc bảo toàn thì chi phí môi 

trƣờng sẽ bằng không. Tuy nhiên, cho dù trong điều kiện sản xuất hiệu quả nhất thì 

vẫn luôn tạo ra các đầu ra không phải là sản phẩm. Hay nói cách khác, đầu ra của 

doanh nghiệp bao gồm thành phẩm (sản phẩm tích cực) và chất thải, khí thải,... (sản 

phẩm tiêu cực). 

 Lƣợng đầu vào = Lƣợng đầu ra = Lƣợng SP tích cực + Lƣợng SP tiêu cực 

Lƣợng chất thải từ quá trình sản xuất = Lƣợng vật liệu bị thất thoát 

Lƣợng chất thải = Lƣợng vật liệu đƣa vào sản xuất - Lƣợng sản phẩm tích cực 

Để xác định chi phí nguyên liệu, vật liệu của đầu ra không phải là sản phẩm, 

doanh nghiệp cần thực hiện các bƣớc sau đây: 
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- MFCA bƣớc 1: Chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất 

Việc chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất, sơ đồ qui trình công nghệ, là một 

bƣớc quan trọng trong đánh giá chi phí môi trƣờng theo phƣơng pháp MFCA. Sơ đồ  

của dây chuyền sản xuất bao gồm các công đoạn sản xuất với các dòng đầu vào, đầu ra, 

chất thải và phát thải. Mọi nguyên nhiên vật liệu sử dụng đều nên có trong sơ đồ này vì 

nguyên liệu đó sẽ hoặc nằm lại trong sản phẩm hoặc thất thoát theo dòng thải.  

- MFCA bƣớc 2: Cân bằng vật liệu 

Việc xác định tổn thất nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm có 

trong dòng thải dựa vào thông tin thu đƣợc từ cân bằng vật liệu. Cân bằng nguyên 

nhiên vật liệu thực chất là công cụ thống kê ghi lại một cách định lƣợng nguyên 

nhiên vật liệu sử dụng tại mỗi công đoạn sản xuất. Nguyên tắc cơ bản của cân bằng 

nguyên nhiên vật liệu là nguyên nhiên vật liệu đó đi vào dây chuyền sẽ phải ra khỏi 

dây chuyền sản xuất ở một thời điểm nào đó, dƣới một dạng nào đó. 

Số liệu dùng trong cân bằng vật liệu có thể đƣợc thu thập từ: Sổ sách ghi 

chép hoặc đo đạc trực tiếp. Các số liệu sử dụng cần quy đổi về cùng một đơn vị 

sản phẩm. Số liệu dòng thải trong cân bằng vật liệu lý tƣởng nhất là có kèm thêm 

thông số về nguyên liệu hoặc dạng biến đổi mới của nguyên liệu bị mất theo 

dòng thải để tiện cho việc xác định chi phí dòng thải ở bƣớc tiếp theo. Tuy 

nhiên, không có cân bằng nào là hoàn thiện cả. Khi ghép số liệu của từng công 

đoạn và số liệu tổng thể của cả dây chuyền sẽ xuất hiện sai số do tính chính xác 

của số liệu, do tổng của nhiều dòng thải nhỏ chƣa đƣợc kể đến nhƣ bay hơi, rơi 

vãi.... Mục đích của cân bằng vật liệu là tìm ra các dòng thải lãng phí lớn nhất để 

tập trung giảm thiểu. 

- MFCA bƣớc 3: Xác định chi phí của dòng thải 

Mỗi dòng thải ra môi trƣờng đều mang theo nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, 

đồng thời có thể cần chi phí xử lý trƣớc khi đƣợc phép thải vào môi trƣờng. Việc 

xác định chi phí dòng thải bao gồm xác định đƣợc tổng hai chi phí này – chi phí 

nguyên liệu mất theo dòng thải và chi phí xử lý môi trƣờng. 

Chi phí vật liệu của 

đầu ra không phải là 

sản phẩm 

= 

Khối lƣợng đầu ra 

không phải là sản 

phẩm đƣợc xác định 

từ cân bằng vật liệu 

x 
Đơn giá 

vật liệu 

 Phƣơng pháp MFCA là một phƣơng pháp hữu hiệu trong đánh giá chi phí 
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môi trƣờng, tuy nhiên, phƣơng pháp này chỉ xác định đƣợc chi phí môi trƣờng là chi 

phí nguyên liệu, vật liệu của đầu ra không phải là sản phẩm mà không đánh giá 

đƣợc các chi phí môi trƣờng khác. Vì vậy, để đánh giá đúng, đủ chi phí môi trƣờng, 

các doanh nghiệp cần kết hợp các phƣơng pháp một cách phù hợp.Mặt khác, 

phƣơng pháp MFCA chỉ thích hợp với các DNSX có chi phí nguyên liệu, vật liệu 

lớn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động.  

1.3.3.3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí môi trường 

 Nếu chi phí môi trƣờng liên quan trực tiếp đến một đối tƣợng chi phí không 

đƣợc nhận diện và tách ra khỏi chi phí sản xuất chung thì sẽ dẫn đến việc ghi nhận 

chi phí môi trƣờng cho các đối tƣợng chi phí không chính xác. Ví dụ nhƣ tại một 

doanh nghiệp sản xuất có hai đối tƣợng chịu chi phí là sản phẩm A và sản phẩm B. 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp đƣợc tập hợp riêng cho 

từng sản phẩm A và B nhƣng chi phí sản xuất chung không thể hạch toán riêng cho 

từng đối tƣợng. Tuy nhiên, trong hai sản phẩm thì chỉ có quá trình sản xuất sản 

phẩm B là phát sinh chi phí môi trƣờng. Tại doanh nghiệp, chi phí môi trƣờng của 

sản phẩm B không đƣợc nhận diện và theo dõi riêng nên đƣợc ghi nhận vào chi phí 

sản xuất chung để tiến hành phân bổ cho cả hai sản phẩm theo mô hình phân bổ chi 

phí truyền thống (hình 1.4). Và nhƣ vậy, chi phí sản xuất sản phẩm A bao gồm cả 

chi phí môi trƣờng phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm B. Hậu quả là chi 

phí sản xuất sản phẩm B giảm đi không phải là do thực hiện các biện pháp cắt giảm 

chi phí mà do việc ghi nhận và phân bổ không chính xác, còn chi phí sản xuất sản 

phẩm A lại tăng lên một lƣợng so với chi phí thực tế sản xuất phát sinh. Điều này sẽ 

ảnh hƣởng đến quá trình định giá của sản phẩm A và sản phẩm B. Việc phân bổ 

không chính xác đƣợc thể hiện qua hình 1.5. 
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Hình 1.4. Phân bổ chi phí theo kế toán truyền thống 

Nguồn : USEPA, 1995 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Phân bổ chi phí môi trƣờng không chính xác 

Nguồn : USEPA, 1995 

Nhƣ vậy, đối với chi phí môi trƣờng phát sinh liên quan trực tiếp đến một đối 

tƣợng chi phí thì kế toán cần nhận diện và tách riêng chi phí môi trƣờng của đối 

tƣợng chi phí đó ra khỏi chi phí gián tiếp để tính trực tiếp cho đối tƣợng đó. Lúc 

này, sơ đồ ghi nhận và phân bổ chi phí của doanh nghiệp sẽ đƣợc điều chỉnh theo 

hình 1.6. 
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Hình 1.6. Điều chỉnh phân bổ chi phí sản xuất chung có tách riêng 

chi phí môi trƣờng 

Nguồn : USEPA, 1995 

Trong trƣờng hợp chi phí môi trƣờng liên quan đến nhiều đối tƣợng chi phí 

nhƣng không thể tập hợp riêng cho từng đối tƣợng chi phí (dùng chung công nghệ 

xử lý chất thải, nƣớc thải, chi phí nhân công thu dọn vệ sinh phát sinh chung,...) thì 

kế toán sẽ tiến hành tập hợp chung chi phí môi trƣờng cho các đối tƣợng và sử dụng 

các phƣơng pháp để phân bổ cho từng đối tƣợng. Trình tự phân bổ nhƣ sau: 

+ Xác định hệ số phân bổ: 

Hệ số 

phân bổ 
= 

Tổng chi phí môi trƣờng cần phân bổ 

Tổng tiêu thức phân bổ 

+ Tính số chi phí môi trƣờng phân bổ cho từng đối tƣợng chi phí: 

Chi phí môi trƣờng phân bổ 

cho từng đối tƣợng chi phí 
= 

Tiêu thức phân bổ của 

từng đối tƣợng 
x 

Hệ số 

phân bổ 

Tiêu thức phân bổ có thể lựa chọn là chi phí nguyên liệu, vật liệu; Chi phí 

nhân công trực tiếp; Số ca máy, giờ máy,...là tiêu thức phân bổ duy nhất cho chi phí 

môi trƣờng.  
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Ƣu điểm: Tính toán đơn giản và chi phí quản lý thấp. 

Nhƣợc điểm: Những tiêu thức phân bổ này thƣờng không có bất kỳ mối quan 

hệ nào với chi phí môi trƣờng cần phân bổ. Hơn nữa, nếu xem xét kỹ nguồn gốc 

phát sinh các chi phí môi trƣờng thì rất đa dạng và phức tạp nhƣng chỉ lựa chọn tiêu 

thức phân bổ duy nhất thì độ chính xác không cao.  

1.3.2. Kế toán quản trị thu nhập môi trường 

Theo tài liệu hƣớng dẫn EMA của IFAC (2005), thu nhập môi trƣờng đƣợc 

định nghĩa nhƣ sau: Thu nhập môi trƣờng là kết quả thu đƣợc từ thực hiện các hoạt 

động bảo vệ môi trƣờng trong doanh nghiệp. Thu nhập môi trƣờng bắt nguồn từ 

việc bán phế liệu, phế thải (để tái sử dụng bởi một đơn vị khác), trợ giá tiêu thụ sản 

phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trƣờng, thu nhập từ nhƣợng bán chứng chỉ phát thải 

(CERs). Ngoài ra, để cung cấp thông tin cho việc đánh giá hiệu quả môi trƣờng 

trong nội bộ doanh nghiệp, các khoản lợi nhuận cao hơn do sản xuất sản phẩm thiện 

với môi trƣờng, tiết kiệm chi phí môi trƣờng cũng đƣợc xem là các khoản thu nhập 

môi trƣờng. 

Phạm Đức Hiếu (2010) cho rằng thu nhập môi trƣờng của doanh nghiệp là 

biểu hiện bằng kết quả của các hoạt động bảo vệ môi trƣờng đã thực hiện đƣợc tính 

toán trên các dữ liệu thực tế. Khoản mục này bao gồm: Doanh thu từ bán sản phẩm 

tái chế hoặc bán các sản phẩm không sử dụng đƣợc tạo ra từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

Qua phân tích các khái niệm trên, thu nhập môi trƣờng bao gồm các khoản 

thu nhập do tái chế, khoảntiền trợ cấp, tiền thƣởng hay bất kỳ khoản thu nhập liên 

quan đến vấn đề môitrƣờng. 

- Tiền trợ cấp, tiền thƣởng: Là những khoản thu nhập của doanh nghiệp nhờ 

các hoạt động đầu tƣ bảo vệ môi trƣờng, các khoản tiền từ sáng kiến, dự án quản lý 

kinh doanh có khả thi đƣợc xét duyệt trợ cấp ... 

- Các khoản khác: Tiền thu từ việc bán vật liệu thải, bán chất thải; tiền thu 

đƣợc từ việc xử lý nƣớc thải cho khách hàng bên ngoài ... 

- Các cơ hội cắt giảm chi phí: Cải tiến ở khâu nào đó trong quy trình sản 

xuất, hoặc có thể phân loại, tái chế chất thải tốt hơn ... 
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1.3.3. Kế toán quản trị tài sản môi trường 

Theo hội thảo hàng năm về kế toán của hội nghị Liên hợp quốc về thƣơng 

mại và phát triển (UNCTAD, 2002), tài sản môi trƣờng là một nguồn lực đƣợc kiểm 

soát của doanh nghiệp, phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ và dự kiến mang lại 

lợi ích kinh tế trong tƣơng lai (trực tiếp hoặc gián tiếp) cho doanh nghiệp, đƣợc sử 

dụng cho hoạt động môi trƣờng. Nếu chi phí môi trƣờng đáp ứng các tiêu chuẩn để 

đƣợc công nhận nhƣ một tài sản, thì chi phí môi trƣờng đƣợc vốn hóa thành tài sản. 

Nhƣ vậy, tài sản môi trƣờng là chi phí môi trƣờng đƣợc vốn hóa khi đáp ứng các 

tiêu chuẩn để đƣợc công nhận nhƣ một tài sản.Tài sản môi trƣờng cần đƣợc phân bổ 

vào báo cáo kết quả kinh doanh tại kỳ kếtoán hiện tại và kỳ kế toán tƣơng lai. 

Chi phí môi trƣờng đƣợc vốn hóa thành tài sản nếu chúng liên quan trựctiếp 

hoặc gián tiếp đến lợi ích kinh tế trong tƣơng lai của doanh nghiệp. Cụ thể: 

- Chi phí môi trƣờng phát sinh làm nâng cao tính an toàn và hiệu quả 

môitrƣờng của các tài sản khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp. 

- Chi phí môi trƣờng phát sinh làm giảm hoặc ngăn ngừa ô nhiễm môitrƣờng 

có thể xảy ra trong tƣơng lai. 

Tài sản môi trƣờng nên đƣợc ghi nhận trên một khoản mục riêng biệt,nhằm 

đáp ứng nhu cầu thông tin cho các bên liên quan về đầu tƣ tài sản môitrƣờng cho 

hoạt động môi trƣờng của doanh nghiệp. Thông qua sự phản ánhđộc lập tài sản môi 

trƣờng sẽ cung cấp thông tin về tài sản môi trƣờng hiện cóvà sự suy giảm về số 

lƣợng và giá trị của tài sản môi trƣờng giữa các kỳ kếtoán khác nhau. 

Theo Phạm Đức Hiếu (2010), tài sản môi trƣờng phản ánh tài sản thuộc 

quyền sở hữu của doanh nghiệpnhƣ là kết quả của các hoạt động bảo vệ môi trƣờng 

theo quy định hoặc tựnguyện. Tài sản môi trƣờng là một bộ phận tài sản của doanh 

nghiệp, nhƣ cácthiết bị ô nhiễm môi trƣờng, các hạn ngạch về ô nhiễm…Các loại tài 

sản này cóthể là tài sản dài hạn hoặc tài sản ngắn hạn. 

Theo Bergamini (2001), tài sản môi trƣờng là một nguồn lực đƣợc kiểm soát 

bởi đơn vị, phát sinhtừ các sự kiện trong quá khứ, mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp 

hoặc gián tiếptrong tƣơng lai, thông qua: Việc mở rộng năng lực;Gia tăng an toàn 

môitrƣờng, tăng hiệu quả của các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty; Giảmhoặc 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng có thể phát sinh từ các hoạt động trongtƣơng lai, 
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thỏa mãn các tiêu chí để ghi nhận nhƣ là một tài sản, đƣợc phân bổtrong các thời 

gian mà chúng tạo ra lợi ích kinh tế trong tƣơng lai. 

Qua các khái niệm tài sản môi trƣờng nêu trên, tài sản môi trƣờng có cácđặc 

trƣng sau: 

- Tài sản môi trƣờng đƣợc hình thành với mục đích bảo vệ môi trƣờng, làmột 

nguồn lực đƣợc kiểm soát của doanh nghiệp, phát sinh từ các sự kiện trongquá khứ 

và dự kiến mang lại lợi ích kinh tế trong tƣơng lai cho doanh nghiệp. 

- Tài sản môi trƣờng thỏa mãn các tiêu chí để ghi nhận nhƣ là một tài 

sản,đƣợc phân bổ trong các thời gian mà chúng tạo ra lợi ích kinh tế trong tƣơng lai. 

- Nếu chi phí môi trƣờng đáp ứng các tiêu chuẩn để đƣợc công nhận nhƣmột 

tài sản, thì chi phí môi trƣờng đƣợc vốn hóa thành tài sản. 

- Các loại tài sản môi trƣờng có thể là tài sản dài hạn hoặc tài sản ngắn hạn. 

Từ những các đặc trƣng của tài sản môi trƣờng, nhóm tác giả có quan điểm 

tài sản môi trƣờng đƣợc định nghĩa nhƣ sau:Tài sản môi trƣờng là một nguồn lực do 

doanh nghiệp kiểm soát và cóthể thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai, đƣợc sử 

dụng cho mục đích bảovệ môi trƣờng. 

Lợi ích kinh tế trong tƣơng lai của tài sản môi trƣờng đƣợc thể hiện trongcác 

trƣờng hợp sau: 

- Cải thiện sự an toàn môi trƣờng, gia tăng hiệu quả môi trƣờng của các 

tàisản khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp; 

- Giảm hoặc ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng có thể phát sinh từ các hoạtđộng 

trong tƣơng lai; 

- Bảo tồn môi trƣờng. 

Tài sản môi trƣờng bao gồm: Thiết bị xử lý chất thải, thiết bị xử lý 

ônhiễm…Nếu chi phí môi trƣờng đáp ứng các tiêu chuẩn để đƣợc công nhận 

nhƣmột tài sản, thì chi phí môi trƣờng đƣợc vốn hóa thành tài sản. 

Giá trị tài sản môi trƣờng đƣợc xác định dựa trên nguyên tắc giá gốc và các 

tiêu chuẩn xác định giá trị của chuẩn mực kế toán tài sản. Các quốc gia khác nhau 

sử dụng hệ thống chuẩn mực kế toán khác nhau, nhƣng nhìn chung việc xác định 

giá trị tài sản môi trƣờng theo các nội dung: Xác định giá trị ban đầu, chi phí sau khi 

ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu. 
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1.3.4. Kế toán quản trị nợ môi trường 

Theo chuẩn mực kế toán, một khoản nợ là nghĩa vụ hiện tại của doanh 

nghiệp phát sinh từ các sự kiện và giao dịch trong quá khứ mà doanh nghiệp sẽ phải 

thanh toán bằng các nguồn lực của mình trong tƣơng lai. 

UNTAD (2002) cho rằng nợ môi trƣờng, đƣợc định nghĩa: Là nghĩa vụ hiện 

tại của doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán khoản chi phí phát sinh liên quan 

đến hoạt động môi trƣờng và đáp ứng các tiêu chí để ghi nhận một trách nhiệm. 

Một trách nhiệm là một nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các 

sự kiện trong quá khứ, mà việc thanh toán dự kiến sẽ dẫn đến sự giảm sút về lợi ích 

kinh tế của doanh nghiệp. 

Việc ghi nhận nợ môi trƣờng khi phát sinh một trách nhiệm pháp lý môi 

trƣờng (hoặc một điều khoản cho một trách nhiệm pháp lý môi trƣờng) đƣợc chi 

phối bởi các tiêu chí ghi nhận của một trách nhiệm môi trƣờng. Trong một số quốc 

gia, nợ môi trƣờng đƣợc phân biệt với các khoản nợ khác, nợ thƣơng mại và khoản 

trích trƣớc chi phí phải trả. 

Một trách nhiệm pháp lý về môi trƣờng đƣợc ghi nhận khi có một trách 

nhiệm của doanh nghiệp phải gánh chịu một khoản chi phí môi trƣờng, tham gia 

một cam kết hoặc phát sinh nghĩa vụ pháp lý về môi trƣờng. Trong doanh nghiệp, 

căn cứ vào chính sách môi trƣờng xây dựng để xây dựng nghĩa vụ môi trƣờng. Một 

nghĩa vụ môi trƣờng sẽ phát sinh trách nhiệm pháp lý về môi trƣờng đƣợc ghi nhận. 

Khi hình thành một nghĩa vụ, doanh nghiệp cần xác định, đo lƣờng và ghi nhận nợ 

môi trƣờng vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nghĩa vụ của doanh nghiệp không chỉ 

bao gồm các nghĩa vụ pháp lý mà còn nghĩa vụ doanh nghiệp tự xây dựng trên cơ 

sở các tiêu chuẩn môi trƣờng của đơn vị nhƣ: 

- Báo cáo môi trƣờng của doanh nghiệp cho khách hàng, chính sách quảnlý 

môi trƣờng của doanh nghiệp đƣợc công khai bên ngoài. 

- Tiêu chuẩn môi trƣờng quy định tại doanh nghiệp. 

- Kỳ vọng của cộng đồng và chính phủ về tiêu chuẩn môi trƣờng. 

Khoản nợ môi trƣờng phát sinh liên quan đến thực hiện cáchành động khắc 

phục hậu quả, phục hồi các vùng bị ô nhiễm môi trƣờng,đóng cửa hoặc loại bỏ cho 

đến khi hoạt động xử lý môi trƣờng hoặc hoạtđộng di dời hoàn thành... 
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Phạm Đức Hiếu (2010) cho rằng định nghĩa nợ môi trƣờng của doanh nghiệp 

là một khoản nợ cóthể là các nghĩa vụ tự nguyện đƣợc ghi trong hợp đồng, hoặc là 

những nghĩa vụcó tính bắt buộc ấn định một phía, nhƣ các nghĩa vụ về thuế môi 

trƣờng… 

Trong phạm vi EMA, các khoản nợ môi trƣờng thểhiện nghĩa vụ của doanh 

nghiệp đối với xã hội cũng nhƣ đối với môi trƣờng màdoanh nghiệp đang khai thác, 

sử dụng. 

Qua các khái niệm nợ môi trƣờng trên, nợ môi trƣờng cócác đặc trƣng: 

- Nợ môi trƣờng đƣợc hình thành từ hoạt động môi trƣờng trongdoanh 

nghiệp. 

- Nợ môi trƣờng là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phải thựchiện liên 

quan đến chi phí môi trƣờng phát sinh trong doanh nghiệp hoặc phátsinh nghĩa vụ 

pháp lý về môi trƣờng đáp ứng các tiêu chí để ghi nhận một tráchnhiệm môi trƣờng. 

- Nợ môi trƣờng của doanh nghiệp là một khoản nợ có thể là cácnghĩa vụ tự 

nguyện đƣợc ghi trong hợp đồng, hoặc là những nghĩa vụ có tính bắtbuộc ấn định 

một phía. 

Trong phạm vi EMA, các khoản nợ môi trƣờng thể hiện nghĩa vụ của doanh 

nghiệp đối với xã hội cũng nhƣ đối với môi trƣờng mà doanh nghiệp đang khai 

thác, sử dụng hoặc sở hữu. Việc phân loại các khoản nợ môi trƣờng cũng có những 

trở ngại nhất định, tuy nhiên có thể phân loại nợ môi trƣờng theo hƣớng sau: 

- Các nghĩa vụ bắt buộc theo luật định: Bao gồm các khoản chi để tuân thủ 

pháp luật về môi trƣờng áp dụng đối với các nhà sản xuất và kể cả ngƣời tiêu dùng. 

Ví dụ các chi phí về ghi chép và báo cáo kế toán đối với các khoản chi phí môi 

trƣờng cơ bản, chi phí đào tạo, chi phí xử lý chất thải (khí, lỏng, rắn) trƣớc khi xả 

thải ra môi trƣờng, chi phí trƣớc, trong, và sau khi thực hiện một dự án, một cơ sở 

sản xuất hoặc bộ phận kinh doanh… 

- Các nghĩa vụ về khắc phục hậu quả: Các nghĩa vụ này trong một vài trƣờng 

hợp cũng có thể đƣợc xếp vào các nghĩa vụ bắt buộc vì một số yêu cầu về làm sạch 

hoặc vệ sinh sau sản xuất hoặc hủy bỏ dự án nhƣ là một phần của các quy định pháp 

luật và là một phần không thể thiếu của một dự án nếu muốn đƣợc thông qua và đi 

vào sản xuất. Tuy nhiên trong trƣờng hợp các nghĩa vụ không đƣợc quy định trong 

các văn bản pháp luật thì chúng cần phải đƣợc tập hợp riêng. Trên thực tế chi phí 
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khắc phục hậu quả bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với chi phí tuân thủ pháp luật 

về môi trƣờng. 

- Các khoản phạt: Các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định hiện hành 

về môi trƣờng có thể là đối tƣợng của các khoản phạt dân sự và hình sự. Chi phí cho 

các khoản phạt do không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các yêu cầu pháp luật 

là các chi phí bổ sung bên cạnh chi phí để tuân thủ pháp luật. Do các yêu cầu về 

pháp luật ngày càng khắt khe, vì thế chi phí cho các khoản phạt cũng có xu hƣớng 

gia tăng, có trƣờng hợp lên tới hàng tỷ đô la (USD), nhƣ trƣờng hợp điển hình của 

tập đoàn BP với vụ tràn dầu tại Mỹ vừa qua. 

- Chi phí bồi thƣờng: Theo luật pháp, các công ty có thể có nghĩa vụ phải chi 

trả các khoản bồi thƣờng cho tổn thất mà các cá nhân, tổ chức phải chịu. Các nghĩa 

vụ đó có thể phát sinh ngay cả khi công ty tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về môi 

trƣờng. Các nghĩa vụ bồi thƣờng tổn thất có thể gồm: bồi thƣờng thƣơng tật cá nhân 

(chi phí theo dõi, chăm sóc y tế, thƣơng tật hoặc bị ảnh hƣởng); tổn thất tài sản 

(giảm giá của bất động sản đầu tƣ, xây dựng, tổn thất mùa màng…) và các thất 

thoát kinh tế khác (giảm lợi nhuận…). Chi phí bồi thƣờng cho thể rất nhỏ hoặc 

tƣơng đối lớn, phụ thuộc vào số lƣợng khiếu nại và bản chất khiếu nại. Tuy nhiên, 

bên cạnh chi phí bồi thƣờng điều mà các nhà sản xuất quan tâm hơn cả đó chính là 

uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp có thể bị ảnh hƣởng từ các khiếu kiện bất kể là 

lớn hay nhỏ, đặc biệt là các khiếu kiện kéo dài. 

1.4. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị môi trƣờng 

Báo cáo kế toán quản trị môi trƣờng đƣợc lập và trình bày theo yêu cầu quản 

trị cụ thể của doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị bao gồm cả báo cáo định kỳ và 

báo cáo thƣờng xuyên. Các báo cáo quản trị môi trƣờng bao gồm: 

- Báo cáo tổng hợp chi phí môi trƣờng 

- Báo cáo chi phí môi trƣờng theo loại hoạt động 

- Báo cáo chi phí môi trƣờng theo sản phẩm 

- Báo cáo cân đối dòng vật liệu 

Thông tin báo cáo kế toán của doanh nghiệp phải đƣợc cung cấp đầy đủ, kịp 

thời cho các đối tƣợng sử dụng thông tin. Đối với báo cáo tài chính, lập và gửi cho 

các đơn vị nhận báo cáo theo đúng thời gian quy định đối với từng loại báo cáo tài 

chính. Đồng thời thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo 
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những nội dung đã quy định. Đối với báo cáo kế toán quản trị môi trƣờng, phải lập 

và gửi cho các nhà quản trị doanh nghiệp một cách kịp thời theo yêu cầu quản trị 

trong từng trƣờng hợp cụ thể của đơn vị. 

Báo cáo kế toán quản trị môi trƣờng đƣợc lập để phục vụ cho nhu cầu sử 

dụng thông tin của các nhà quản trị doanh nghiệp. Đối tƣợng nhận thông tin kế toán 

quản trị là Ban lãnh đạo doanh nghiệp và những ngƣời tham gia quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin kế toán quản trị môi 

trƣờng đƣợc cung cấp cho các nhà quản trị ở cấp nào, cung cấp vào thời gian nào 

tùy thuộc vào yêu cầu quản trị cụ thể trong từng trƣờng hợp. 

Các thông tin sử dụng phục vụ cho yêu cầu quản trị môi trƣờng doanh nghiệp 

bao gồm các loại thông tin sau: 

- Thông tin về chi phí môi trƣờng phát sinh trong toàn doanh nghiệp, thông 

tin chi phí môi trƣờng phát sinh của từng các bộ phận (từng trung tâm chi phí môi 

trƣờng) hoặc từng loại sản phẩm trong doanh nghiệp. Loại thông tin này giúp cho 

nhà quản lý nắm bắt đƣợc chi phí môi trƣờng phát sinh tại các bộ phận, trung tâm, 

từng loại sản phẩm… so sánh với chi phí môi trƣờng trong cùng ngành sản xuất 

nhằm kiểm soát chi phí môi trƣờng, qua đó đƣa ra các quyết định phù hợp. 

- Thông tin vật liệu lãng phí trong các giai đoạn sản xuất, lãng phí vật liệu do 

thiết bị sản xuất tạo ra, vật liệu không tạo ra sản phẩm hữu ích. Đây là loại thông tin 

cần thiết giúp cho nhà quản trị xác định đƣợc chi phí vật liệu, năng lƣợng lãng phí 

trong các giai đoạn sản xuất, qua đó tìm các nguyên nhân để điều chỉnh, cải tiến, cắt 

giảm chi phí vật liệu, năng lƣợng, nƣớc sử dụng nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt 

động kinh tế và môi trƣờng của doanh nghiệp. 

1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng kế toán quản trị môi 

trƣờng trong doanh nghiệp sản xuất 

1.5.1. Thái độ của nhà quản lý doanh nghiệp 

EMA đƣợc thiết kế trƣớc hết nhằm trợ giúp cho quản lý hoạt động môi 

trƣờng và quản lý tài sản, nợ phải trả, chi phí và thu nhập môi trƣờng trong doanh 

nghiệp. Vai trò của EMA, nhƣ đã phân tích, ngày càng trở nên quan trọng đối với 

khu vực sản xuất nhƣng không phải lúc nào cũng nhận đƣợc sự quan tâm nhƣ nhau 

ở tất cả các doanh nghiệp. Điều này bắt nguồn từ việc các nhà quản lý không nhận 

diện đƣợc tài sản môi trƣờng, nợ môi trƣờng, thu nhập môi trƣờng và cho rằng chi 
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phí môi trƣờng tại đơn vị của họ là không đáng kể. Do đó, nếu một nhà quản trị 

không nhận thức đƣợc các lợi ích do EMA mang lại thì EMA sẽ ít khả năng đƣợc 

ứng dụng cho mục tiêu quản lý môi trƣờng.  

Mặt khác, quan điểm hạn hẹp về hiệu quả kinh tế của các nhà quản lý đã ảnh 

hƣởng tiêu cực đến việc áp dụng EMA. Theo truyền thống, việc theo đuổi lợi nhuận 

đƣợc coi là tiền đề quan trọng khi điều hành một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 

có xu hƣớng tập trung vào ngắn hạn hơn so với một tầm nhìn dài hạn và thƣờng từ 

chối bất kỳ dự án gây ra các chi phí cho hiện tại mặc dù họ sẽ tạo ra lợi nhuận trong 

tƣơng lai. Họ cũng không xem xét những tác động tiêu cực của các hoạt động của 

họ đối với cộng đồng. Điều này là do các công ty chỉ tập trung trên lợi ích kinh tế 

mà không xem xét những bất lợi có thể phải chịu trong việc thực hiện trách nhiệm 

với môi trƣờng và quản lý chuỗi cung ứng xanh. Mặt khác, các nghiên cứu khác 

cũng chỉ ra rằng nhân tốthái độ của nhà quản lý (không sẵn sàng áp dụng EMA và 

phản ứng lại sự thay đổi các tập quán trong quản lý, ít ƣu đãi cho quản lý môi 

trƣờng, thiếu trách nhiệm với môi trƣờng, không lồng ghép môi trƣờng vào các kế 

hoạch chiến lƣợc, thiếu sự ủng hộ tích cực từ các nhà lãnh đạo) là nhân tố căn bản 

cản trở khả năng áp dụng kế toán môi trƣờng trong doanh nghiệp. (Phạm Đức Hiếu, 

2010; Jamila và cộng sự, 2014; Setthasakko, 2014). 

1.5.2. Cân nhắc mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích 

Nhiều nhà quản lý tin rằng việc thực hiện EMA là tốn kém và họ cũng tin 

rằng khách hàng sẽ quan tâm đến chất lƣợng và hạ giá sản phẩm hơn là trách nhiệm 

môi trƣờng. Điều này cũng đƣợc Jamila và cộng sự (2014) kết luận trong công trình 

nghiên cứu về thực hành EMA trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Malaysia. Kế 

toán trƣởng của các đơn vị này cho rằng do không có đủ nguồn lực về tài chính và 

nhân sự để có thể thực hiện đƣợc các yêu cầu của kế toán môi trƣờng. Lo ngại về 

các chi phí phụ thêm cùng với hạn chế về con ngƣời, thêm nữa, chi phí môi trƣờng 

đƣợc cho là không quan trọng, nên các cơ hội cho áp dụng EMA với mục tiêu đơn 

giản là quản lý và kiểm soát chi phí vì thế cũng không đƣợc ƣu tiên. 

Mặt khác, mặc dù việc áp dụng EMA có khả năng cải thiện hiệu quả kinh tế 

và hiệu quả môi trƣờng, nhƣng nó không đƣợc nhấn mạnh khi một tổ chức đang 

phải đối diện với các áp lực tài chính. Vì thế có thể nói, các cân nhắc tới hiệu quả 

kinh tế cũng là nhân tố tiềm tàng có ảnh hƣởng tới khả năng áp dụng EMA trong 

doanh nghiệp. 
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1.5.3. Truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp 

Để thực hiện thành công EMA cần có sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa 

các cá nhân tham gia các chức năng khác nhau đặc biệt là giữa bộ phận quản lý môi 

trƣờng và bộ phận kế toán quản trị (Chang, 2007; Jamila và cộng sự, 2014). Do vậy, 

yếu tố truyền thông nội bộ đã đƣợc đƣa vào mô hình nghiên cứu của một số tác giả 

trong việc tìm kiếm, phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng ECMA 

trong các doanh nghiệp.  Vì kế toán môi trƣờng là một công cụ quản lý mới, chi phí 

và lợi ích của nó vẫn còn chƣa rõ ràng, nhất là đối với những ngƣời tiên phong. Vì 

vậy sự ủng hộ của các cá nhân có liên quan trực tiếp tới quá trình ra quyết định về 

quản lý hiệu quả môi trƣờng là nhân tố quan trọng cho sự thành công của ứng dụng 

kế toán môi trƣờng. Không có sự đồng thuận và ủng hộ đó, kế toán môi trƣờng ít có 

khả năng đƣợc ứng dụng trong doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của các công 

trình trƣớc cho thấy rào cản về thông tin (khó khăn trong việc tập hợp và phân bổ 

đƣợc chi phí môi trƣờng, không nhận diện đƣợc chi phí môi trƣờng dƣới thƣớc đo 

hiện vật) gây ảnh hƣởng tiêu cực đến việc áp dụng EMA. Việc áp dụng EMA đòi 

hỏi sự hợp tác và hành động của các bộ phận chức năng khác nhau, chẳng hạn nhƣ 

quản lý tài chính và quản lý môi trƣờng nhƣng không có mối quan hệ hợp lý đã 

đƣợc thiết lập giữa các bộ phận này (Bartolomeo và cộng sự, 1999). 

1.5.4. Thiếu xây dựng tổ chức học tập 

Setthasakko (2010) thấy rằng kế toán viên ngại thay đổi và tìm hiểu kiến 

thức mới, kế toán chỉ thấy vai trò của họ đơn giản là thực hiện ghi chép sổ sách kế 

toán trong phạm vi hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Họ cho rằng nhân 

viên môi trƣờng mới có đủ điều kiện để xử lý vấn để của môi trƣờng. Sự hạn chế 

phát triển EMA là do thiếu kiến thức về môi trƣờng và kinh nghiệm kế toán. Những 

phát hiện này chỉ ra rằng thiếu việc xây dựng tổ chức học tập, kiến thức, kỹ năng 

của kế toán không đƣợc sử dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng của các công 

ty. Điều này hạn chế sự tích hợp của các vấn đề môi trƣờng để thực hành kế toán 

hiện hành.  

1.5.5. Chiến lược quản trị doanh nghiệp 

Chiến lƣợc quản trị doanh nghiệp có hai dạng là phòng vệ và phản ứng. Khi 

các doanh nghiệp lựa chọn chiến lƣợc chủ động, nhiều khả năng họ phải điều chỉnh, 

hoặc thay đổi hệ thống kế toán quản trị cho phù hợp với chiến lƣợc mà doanh 

nghiệp đang theo đuổi và vì thế cũng phải tổ chức lại cách thức thực hành kế toán 
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quản trị. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp lựa chọn chiến lƣợc phòng vệ, họ có thể 

tiếp tục sử dụng hệ thống kế toán quản trị đang vận hành. Nói cách khác, nếu chiến 

lƣợc quản trị doanh nghiệp đƣợc xây dựng thiếu cơ chế chịu trách nhiệm về môi 

trƣờng, thiếu gắn kết các vấn đề môi trƣờng trong hoạch định kế hoạch chiến lƣợc, 

thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo thì hệ thống kế toán quản trị sẽ không có lý do để 

thay đổi và nhƣ vậy sẽ cản trở rất lớn đến khả năng áp dụng EMA. 

1.5.6. Thiếu áp lực từ bên ngoài 

Các áp lực của luật pháp về môi trƣờng đã buộc các doanh nghiệp phản ứng 

lại bằng cách áp dụng EMA ở các mức độ khác nhau. Ngƣợc lại, nếu không có các 

áp lực đó, EMA có thể sẽ không đƣợc áp dụng khi mà lợi ích từ việc áp dụng EMA 

chƣa thực sự rõ ràng. Việc thiếu vắng các áp lực thể chế, có thể giải thích vì sao 

EMA không đƣợc áp dụng ở nhiều doanh nghiệp. Nếu một tổ chức không chịu bất 

kỳ sức ép nào từ chính phủ hoặc các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về việc phải nộp 

khoản tiền phạt tƣơng đối lớn khi không công khai các thông tin về môi trƣờng, họ 

sẽ không có động cơ thay đổi hệ thống kế toán cũng nhƣ cách thực hành kế toán 

hiện tại, vì EMA khi đó không trở thành một nguyên tắc hoặc chuẩn mực trong hoạt 

động của tổ chức.  

Rào cản cuối cùng hạn chế các doanh nghiệp áp dụng EMA là thiếu sự 

hƣớng dẫn về kế toán quản trị môi trƣờng. Ở các nƣớc phát triển, chính phủ có khả 

năng bắt buộc các công ty phải thực hiện chiến lƣợc kinh tế theo định hƣớng có 

trách nhiệm với môi trƣờng và xã hội. (Warhurst, 2005). Điều này đã cho phép các 

doanh nghiệp có vai trò tích cực hơn trong việc phát triển EMA thông qua Luật kế 

toán xanh và tài liệu hƣớng dẫn về kế toán quản trị môi trƣờng (IFAC, 2005). 

Ngƣợc lại, chính phủ các nƣớc trong khu vực Đông Nam Á có ít tác động tới trách 

nhiệm môi trƣờng của công ty do việc thực thi pháp luật yếu kém, quy định không 

phù hợp và thiếu sự hợp tác giữa các bên liên quan (Mitchell, 2006). Do đó, không 

có Luật kế toán xanh hoặc hƣớng EMA đƣợc công bố để khuyến khích kế toán tích 

hợp các vấn đề môi trƣờng vào hệ thống kế toán. 
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Bảng 1.4. Bảng tổng hợp các rào cản ảnh hƣởng đến việc 

áp dụng EMA trong doanh nghiệp 

STT Rào cản 

1 Thái độ của nhà quản lý doanh nghiệp 

 Nhà quản lý không sẵn sàng và ƣu tiên cho việc áp dụng EMA 

 Nhà quản lý cho rằng chất lƣợng và giá cả của sản phẩm quan trọng hơn là trách nhiệm 

môi trƣờng trong quyết định mua của khách hàng 

 Thông tin của EMA là không trọng yếu đối với nhà quản trị doanh nghiệp 

 Phản ứng lại sự thay đổi 

2 Cân nhắc mối quan hệ giữa lợi ích – chi phí 

 Cân nhắc về hiệu quả kinh tế vì chi phí và lợi ích của việc áp dụng EMA là 

không rõ ràng 

 Giới hạn về nguồn lực tài chính để có thể áp dụng EMA 

3 Truyền thông nội bộ 

 Việc chia sẻ thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp hạn chế do vậy bộ phận kế 

toán gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin liên quan đến hoạt động môi trƣờng 

 Sự không chắc chắn và rõ ràng của các yếu tố tài sản, nợ phải trả, chi phí 

hoặc thu nhập môi trƣờng 

4 Chiến lƣợc quản trị doanh nghiệp 

 Thiếu cơ chế chịu trách nhiệm về môi trƣờng 

 Thiếu gắn kết các vấn đề môi trƣờng trong hoạch định kế hoạch chiến lƣợc 

 Thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo 

5 Thiếu xây dựng tổ chức học tập 

 Nhân viên kế toán của doanh nghiệp có tâm lý ngại thay đổi và tìm hiểu 

kiến thức mới 

 Hạn chế trong việc xây dựng tổ chức học tập dẫn đến kiến thức, kỹ năng của kế toán 

không đƣợc sử dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng 

 Trình độ nhân viên kế toán còn hạn chế trong việc tiếp cận và áp dụng EMA 

6 Thiếu xây dựng tổ chức học tập 

 Nhân viên kế toán của doanh nghiệp có tâm lý ngại thay đổi và tìm hiểu 

kiến thức mới 

 Hạn chế trong việc xây dựng tổ chức học tập dẫn đến kiến thức, kỹ năng của kế toán 

không đƣợc sử dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 
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1.6. Kinh nghiệm áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng tại một số quốc 

gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam 

1.6.1. Kế toán quản trị môi trường của một số nước trên thế giới 

Kể từ khi EMA xuất hiện những năm 1990, nó đã nhanh chóng lan truyền 

nhƣ một công cụ hiệu quả cho việc quản lý môi trƣờng. Dẫn đầu trong việc áp dụng 

EMA để nâng cao hiệu quả sinh thái và nguồn lực đầu vào là các doanh nghiệp tiên 

tiến tại các nƣớc phát triển đặc biệt là ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Hơn nữa, việc tăng áp lực bên ngoài từ các bên liên quan nhƣ cổ đông, các tổ chức 

xã hội, chính phủ và cộng đồng địa phƣơng đã buộc các doanh nghiệp phải chủ 

động quan tâm đến EMA. 

Kế toán quản trị môi trƣờng tại Mỹ 

Nếu nhƣ thập kỷ 70 thế kỷ XX đƣợc coi là thập kỷ môi trƣờng tại Mỹ thì 

những năm 1990 đƣợc coi là thập kỷ về những quy định của kế toán môi trƣờng nói 

chung và EMA nói riêng. Kế toán môi trƣờng tại Mỹ đƣợc xuất hiện sớm ở cấp độ 

quốc gia (từ năm 1972) nhƣng chính thức đƣợc đƣa vào nghiên cứu từ năm 1992. 

Kế toán môi trƣờng ở cấp độ doanh nghiệp xuất hiện muộn hơn vào năm 1990 

nhƣng lại phát triển mạnh có ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển kế toán môi trƣờng ở 

các quốc gia khác. Khuôn mẫu kế toán môi trƣờng do Ủy ban Bảo vệ môi trƣờng 

Mỹ (USEPA) đƣa ra năm 1990 đƣợc coi là tài liệu cơ sở cho quá trình soạn thảo các 

khuôn mẫu EMA của UNDSD, IFAC, Nhật Bản, Hàn Quốc,… 

EMA tại các công ty của Mỹ đƣợc áp dụng tại nhiều cấp độ nhƣ chuỗi cung 

ứng, dự án, các khoản nợ tiềm tàng,… trong đó đặc biệt quan trọng đó là ghi nhận 

khoản nợ tiềm tàng. Nghĩa vụ của các công ty Mỹ cần phải ý thực đƣợc về các 

khoản nợ tiềm tàng có thể rất lớn. Mặt khác, các khoản nợ tiềm tàng có thể ảnh 

hƣởng đến các cổ đông hiện tại và giá cổ phiếu. Do đó, báo cáo thƣờng niên của 

công ty Mỹ phải cung cấp thông tin về các khoản nợ tiềm tàng, trong đó có chi phí 

ngẫu nhiên môi trƣờng. những ảnh hƣởng môi trƣờng ngày càng rõ ràng hơn đối với 

doanh nghiệp. Năm 1992, Văn phòng kế toán Mỹ đã phát hiện ra hệ thống kế toán 

quản trị truyền thống đã không ghi nhận chi phí môi trƣờng cho từng quá trình sản 

xuất, thay vào đó là ghi nhận vào chi phí sản xuất chung nên có sự tập trung nhƣ 

nhau cho tất cả quá trình sản xuất. Chi phí môi trƣờng có xu hƣớng tăng lên nhƣng 

không đƣợc ghi nhận rõ ràng và riêng rẽ mà bị “ẩn” trong chi phí sản xuất chung 

nên nhà quản trị doanh nghiệp không nhận diện đƣợc cơ hội cắt giảm chi phí.  
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Nhƣ vậy, dƣới những áp lực trên bắt buộc kế toán quản trị tại công ty Mỹ 

phải cung cấp đƣợc các thông tin sau: 

- Ảnh hƣởng của những thiệt hại do tuân thủ yêu cầu về môi trƣờng đến chi 

tiêu vốn và các khoản thu nhập. 

- Các vụ kiện chƣa xử về môi trƣờng hay quá trình xử lý còn chƣa kết thúc. 

- Các sự kiện ngẫu nhiên của môi trƣờng có cơ sở hợp lý từ ảnh hƣởng 

nguyên liệu, vật liệu đến doanh thu hay các khoản thu nhập khác từ việc tiếp tục 

hoạt động. 

Kế  toán quản trị môi trƣờng tại Hàn Quốc 

 So với các nƣớc phát triển thì hầu hết các doanh nghiệp tại các nƣớc đang 

phát triển vẫn còn cách xa trong sự hiểu biết và áp dụng các phƣơng pháp kỹ 

thuật EMA. Trong số các nƣớc đang phát triển thì Hàn Quốc là nƣớc quan tâm 

thực hiện EMA ở cấp độ doanh nghiệp sớm nhất. Từ giữa những năm 1990, một 

số doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đã bắt đầu giới thiệu EMA cũng nhƣ công 

bố các thông tin về môi trƣờng trong các báo cáo thƣờng niên. Mặ t khác, trong 

những năm cuối thập niên 1990, chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực trong việc phổ 

biến EMA vào các ngành công nghiệp để thúc đẩy phát triển bền vững. Bộ Môi 

trƣờng Hàn Quốc (KMOE) đã xây dựng tài liệu “Hướng dẫn EMA” để phổ biến 

EMA cho các doanh nghiệp. Ngoài áp lực của các bên liên quan, các doanh 

nghiệp Hàn Quốc bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của một chiến lƣợc quản lý 

môi trƣờng năng động. Bởi vì chi phí môi trƣờng tăng nhanh nên một số doanh 

nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc nhƣ Tập đoàn thép Posco, Tập đoàn Hóa chất 

Hanwha, Samsung Electronics, LG bắt đầu xem xét chi phí môi trƣờng ở cấp 

quyết định của quản lý (Lee và cộng sự, 2004). Để làm bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam, nhóm tác giả chọn trƣờng hợp điển hình là việc áp dụng EMA tại Tập 

đoàn thép POSCO của Hàn Quốc. 

 Đƣợc thành lập vào năm 1968, doanh nghiệp Sắt thép Pohang (POSCO) là 

một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới với công suất hàng năm 28 

triệu tấn với các sản phẩm là tấm cán nóng, tấm cán nguội, thép cuộn, thép không 

gỉ. Kể từ khi bắt đầu thành lập, doanh nghiệp đã  nhận ra rằng bảo vệ môi trƣờng là 

một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, 

doanh nghiệp đã ban hành “Chính sách môi trƣờng POSCO” vào năm 1995 và áp 

dụng hệ thống quản lý môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO 14001 vào năm 1996. Hơn 
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nữa, chủ trƣơng của POSCO là hy vọng đạt đƣợc sự phát triển bền vững về hiệu quả 

kinh tế, môi trƣờng và xã hội để từ đó có đƣợc sự tôn trọng của các bên liên quan và 

các nhà lãnh đạo toàn cầu. 

 POSCO đã thay đổi chính sách môi trƣờng từ các hoạt động giám sát môi 

trƣờng thông thƣờng thụ động sang một chiến lƣợc chủ động nhằm giảm thiểu tác 

động của môi trƣờng và nâng cao hiệu quả tài nguyên. Ngay khi thành lập, POSCO 

đã dành 2.4 tỷ won để đầu tƣ vào hoạt động môi trƣờng, chiếm 9,1% các khoản đầu 

tƣ của tập đoàn. Đến nay, POSCO đã dành 176,7 tỷ won chiếm 11,7% các khoản 

đầu tƣ. Chi phí phòng chống ô nhiễm môi trƣờng của doanh nghiệp bao gồm chi phí 

phòng chống ô nhiễm không khí, chi phí phòng chống ô nhiễm nƣớc và chi phí xử 

lý phế thải; Trong đó, chi phí phòng chống ô nhiễm không khí chiếm phần lớn trong 

tổng chi phí môi trƣờng (34%), gồm chi phí điện, vật liệu, tiền lƣơng, bảo trì, sửa 

chữa và trích khấu hao thiết bị thu gom bụi; Chi phí phòng chống ô nhiễm nƣớc chủ 

yếu là chi phí bảo dƣỡng, sửa chữa các công trình xử lý nƣớc thải chiếm 15%; Chi 

phí xử lý phế thải gồm chi phí vận chuyển, xử lý hoặc tái chế chiếm 26% tổng chi 

phí môi trƣờng. (Lee và cộng sự, 2004) 

 POSCO định nghĩa chi phí môi trƣờng nhƣ sau: Chi phí môi trƣờng là chi 

phí trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến các hoạt động giảm thiểu hoặc ngăn chặn 

tác động môi trƣờng. Chi phí môi trƣờng bao gồm các chi phí cho việc xử lý hoặc 

tái chế nguồn tài nguyên và các hoạt động môi trƣờng khác liên quan đến các bên 

liên quan. 

Bảng 1.5. Mối quan hệ giữa hoạt động môi trƣờng và yếu tố chi phí tại POSCO 

Phân loại Hoạt động môi trƣờng Yếu tố chi phí  

 

 

 

Hoạt động 

xử lý 

ô  nhiễm 

- Vận hành và bảo trì các 

bộ phận môi trƣờng liên 

quan đến phƣơng pháp 

cuối đƣờng ống; 

- Thu gom rác thải, bán 

hoặc chuyển giao 

- Chi phí khấu hao, bảo trì 

- Chi phí nhân công 

- Chi phí vật tƣ 

- Chi phí dịch vụ mua 

ngoài 

- Chi phí hóa chât,… 

- Tuân thủ pháp luật 

- Xử lý ô nhiễm và bồi 

thƣờng 

- Chi phí cải tạo 

- Phí nƣớc sạch 

- Chi phí xử lý đất 

- Chi phí bồi thƣờng thiệt hại 

 

 

 

 

- Tái chế phế thải 

- Phục hồi năng lƣợng 

(Khí đốt, nhiệt, hơi 

nƣớc,…) 

- Chi phí khấu hao, bảo trì 

- Chi phí nhân viên 

- Chi phí vật tƣ 

- Chi phí nghiên cứu và 

Nội bộ 

Bên ngoài 

Nội bộ 
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Hoạt động  

phòng ngừa 

 ô  nhiễm 

- Tái chế nƣớc 

- Nghiên cứu và phát triển 

các sản phẩm xanh và quá 

trình đổi mới 

- Thực hiện hệ thống quản 

lý môi trƣờng 

phát triển 

- Chi phí đào tạo 

- Chi phí kiểm toóa 

-… 

- Bảo tồn thiên nhiên vùng 

lân cận 

- Công bố thông tin về 

môi trƣờng và quảng bá 

- Đóng góp cho cộng đồng 

địa phƣơng 

- Chi phí xuất bản báo cáo 

- Chi phí tuyên truyền  

- Chi phí chƣơng trình hợp 

tác 

- Chi phí tài trợ 

Nguồn: Lee và cộng sự, 2004 

 POSCO đã công bố các thông tin về chi phí môi trƣờng từ những năm 1990 

nhƣng thông tin mới chỉ giới hạn trong phạm vi các hoạt động và chi phí bảo trì liên 

quan đến xử lý ô nhiễm tại “cuối đƣờng ống”. Vì vậy, tập đoàn đã tham gia dự án 

EMA để điều chỉnh các chuẩn mực của EMA cũng nhƣ phát triển hệ thống EMA có 

thể liên kết đƣợc với hệ thống quản lý dựa trên hoạt động của POSCO (POSCO 

ABM). Dự án thực hiện trong năm giai đoạn sau: 

- Xác định các hoạt động môi trƣờng trong hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp và nhận diện các nguồn tài nguyên trong hoạt động môi trƣờng. 

- Nhận diện chi phí môi trƣờng bị ẩn trong chi phí sản xuất chung bằng nguồn 

kích tố chi phí. 

- Xác định chi phí môi trƣờng phát sinh và phân bổ các chi phí này cho các 

trung tâm trách nhiệm dựa trên kích tố chi phí có liên quan. 

- Thiết lập hƣớng dẫn đo lƣờng lợi ích môi trƣờng liên quan đến hoạt động 

môi trƣờng. 

- Tích hợp thông tin EMA cho việc ra các quyết định quản trị doanh nghiệp 

khách nhau. 

Kế toán quản trị môi trƣờng tại Nhật Bản 

Ở Nhật Bản, Bộ Môi trƣờng (MOE) và Bộ Kinh tế Công nghiệp (METI) có 

vai trò to lớn trong việc xây dựng, phát triển và phổ biến kế toán môi trƣờng. MOE 

tập trung vào việc áp dụng kế toán tài chính môi trƣờng và công bố hƣớng dẫn tạm 

thời vào năm 1999, công bố tài liệu hƣớng dẫn chính thức vào năm 2000. Ngƣợc 

lại, METI lại nhấn mạnh các ứng dụng của kế toán quản trị môi trƣờng (EMA) và 

Bên ngoài 
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đƣợc thể hiện bằng việc xuất bản tài liệu hƣớng dẫn kế toán quản trị môi trƣờng vào 

năm 2002. (Kokubu và Nashioka, 2005). 

METI là tổ chức đầu tiên tại Nhật Bản ban hành tài liệu hƣớng dẫn EMA, tài 

liệu bao gồm bảy nội dung: Khuôn khổ cho EMA, đánh giá vốn đầu tƣ môi trƣờng, 

quản lý chi phí môi trƣờng, kế toán chi phí dòng vật liệu, chi phí môi trƣờng theo chu 

kỳ sống của sản phẩm, đánh giá hiệu quả hoạt động môi trƣờng của các doanh nghiệp 

và cuối cùng là các hƣớng phát triển trong tƣơng lai. Hai tập đoàn tiêu biểu tại Nhật 

Bản đã áp dụng thành công EMA là tập đoàn Toyota và tập đoàn Canon. Cả hai tập 

đoàn này đều áp dụng phƣơng pháp kế toán dòng vật liệu trong xác định chi phí môi 

trƣờng. Kết quả là tập đoàn Toyota đã thu đƣợc lợi ích hàng tỷ yên mỗi năm do tiết 

kiệm đƣợc chi phí sử dụng (chủ yếu là chi phí năng lƣợng và chi phí chế biến của chất 

thải) và do nhận diện đƣợc đầy đủ chi phí môi trƣờng phát sinh nên đã cung cấp các 

thông tin giúp nhà quản lý của tập đoàn quyết định sử dụng các công nghệ sản xuất 

sạch hơn, từ đó cắt giảm chi phí. Tập đoàn Canon là một trong những tập đoàn sản xuất 

máy ảnh hàng đầu thế giới, bắt đầu áp dụng phƣơng pháp kế toán dòng vật liệu 

(MFCA) theo tài liệu hƣớng dẫn của METI bắt đầu từ năm 2001. Phƣơng pháp MFCA 

của tập đoàn Canon tập trung vào một sản phẩm hoặc một quy trình sản xuất, từ đó cho 

phép có những phân tích chi tiết quá trình cải tiến. Ban đầu, Canon đã triển khai MFCA 

cho một dây chuyền sản xuất của một loại ống kính máy ảnh tại nhà máy sản xuất ống 

kính. Trƣớc khi áp dụng MFCA, chất thải thủy tinh của nhà máy này đƣợc coi là kết 

quả tất yếu của quá trình sản xuất, không thể thay đổi hay ngăn ngừa. Tuy nhiên, 

dựa trên các phân tích của MFCA, Canon đã giới thiệu một vật liệu thủy tinh mới 

mỏng hơn. Qua đó, Canon đã cắt giảm lƣợng chất thải đồng nghĩa với việc cắt giảm 

chi phí môi trƣờng, làm tăng hiệu quả sản xuất từ 78% năm 2003 lên 90% năm 

2007(IFAC, 2005). 

Kế toán quản trị môi trƣờng tại Đức 

Đức là một trong những nƣớc có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới, hệ 

quả là Đức cũng là quốc gia phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về ô nhiễm môi 

trƣờng do các nhà máy sản xuất, các khu công nghiệp nặng gây ra. Chính những 

vấn đề tiêu cực về môi trƣờng đã gây sức ép tới việc thay đổi các chính sách pháp 

luật của chính phủ Đức về vấn đề môi trƣờng. Đức đã ban hành rất nhiều các chính 

sách pháp luật yêu cầu các DNSX phải dành sự quan tâm đáng kể đến vấn đề môi 

trƣờng của mình nhƣ Luật Tái chế và rác thải, Luật về các khoản nợ môi trƣờng, 

Luật về các khoản nợ sản phẩm buộc các DNSX phải chịu trách nhiệm trong suốt 
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một chu kỳ sống của sản phẩm,… Để có thể tuân thủ đƣợc các luật này và giảm tối 

thiểu rủi ro bị phạt, bị ảnh hƣởng bởi các khiếu kiện, các DNSX của Đức đƣợc 

khuyến nghị nên áp dụng kế toán dòng vật liệu. Các doanh nghiệp này sẽ áp dụng 

MFCA theo tài liệu hƣớng dẫn về kế toán môi trƣờng cho mục tiêu quản trị doanh 

nghiệp của Bộ Môi trƣờng Đức đƣợc xuất bản vào năm 1996. 

Một trong những điển hình của Đức đã áp dụng thành công MFCA là doanh 

nghiệp Ciba Specialty Chemicals chuyên sản xuất hóa chất. Năm 2001, doanh 

nghiệp này đã tiến hành một nghiên cứu tình huống để đánh giá tiềm năng cải tiến 

hệ thống thông tin nội bộ bằng cách áp dụng phƣơng pháp MFCA. Khác với Canon 

chỉ áp dụng cho một dây chuyền sản xuất, một sản phẩm chi tiết, MFCA đƣợc Ciba 

áp dụng cho toàn bộ hệ thống ERP. Phƣơng pháp đƣợc sử dụng đồng thời tập trung 

vào theo dõi chính xác các dòng chảy vật chất của vật liệu, cũng nhƣ nhận diện các 

thông tin chi phí liên quan đến dòng chảy vật liệu trên ERP của bộ phận thí điểm. 

Hai luồng thông tin này đƣợc so sánh để phát hiện sự không khớp nhau giữa vật 

chất thực tế và cấu trúc thông tin của ERP. Tiếp theo, các dữ liệu định lƣợng dƣới 

thƣớc đo hiện vật về vật liệu và chi phí kết xuất từ ERP sẽ đƣợc phân bổ cho các 

dòng chảy vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra và đầu ra không phải là sản phẩm. Kết 

quả, dự án MFCA tại Ciba đã cho thấy sự khác biệt về vật liệu trị giá khoảng 2 triệu 

USD. Sự khác biệt này không những đã phát hiện ra vật liệu bị mất mát trong quá 

trình sản xuất mà còn cho thấy các dữ liệu đƣợc ghi nhận không chính xác của hệ 

thống ERP. Để có thể khắc phục tình trạng này,  Ciba đã nghiên cứu và giới thiệu 

nhiều kỹ thuật và cải tiến tổ chức nhƣ xây dựng lại công thức tính toán,… đã giúp 

doanh nghiệp ƣớc tính tiết kiệm chi phí lên đến 100.000 USD một năm. Ngoài ra, 

năng lực sản xuất sản phẩm có thể tăng thêm 30% (IFAC, 2005). 

1.6.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

EMA ra đời và phát triển ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, 

EMA đã đƣợc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và đƣợc các doanh nghiệp 

này chứng minh là EMA đã giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm tối thiểu 

các rủi ro về vấn đề môi trƣờng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chính sách pháp luật 

và cộng đồng, từ đó nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển 

bền vững. 

Thông qua việc tìm hiểu EMA trong các doanh nghiệp điển hình của một vài 

nƣớc trên thế giới cho thấy tuy các doanh nghiệp này áp dụng EMA trên cơ sở tài 

liệu hƣớng dẫn của mỗi quốc gia nhƣng vẫn tìm ra những điểm tƣơng đồng. Từ đó, 

có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt 
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Nam nhƣ sau: 

- Để thúc đẩy việc áp dụng EMA trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt 

Nam không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của chính phủ và các hiệp hội tổ 

chức nghề nghiệp kế toán. Chính phủ có thể sử dụng chính sách pháp luật để gây 

sức ép lên các doanh nghiệp sản xuất trong vấn đề tuân thủ các cam kết và qui định 

về hoạt động môi trƣờng. Các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp kế toán có vai trò ban 

hành tài liệu hƣớng dẫn giúp doanh nghiệp sản xuất có thể tiếp cận đến những nội 

dung, kỹ thuật về EMA. 

- EMA có thể áp dụng cho bất kỳ một doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sản 

xuất kinh doanh. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, tại Việt Nam nên áp dụng tại các doanh 

nghiệp sản xuất có tiềm năng gây ô nhiễm môi trƣờng lớn, tiêu tốn nhiều năng 

lƣợng nhƣ doanh nghiệp sản xuất thép, doanh nghiệp sản xuất xi măng, doanh 

nghiệp chế biến dầu khí,…  

- Để xác định chính xác và đầy đủ chi phí môi trƣờng phát sinh, các doanh 

nghiệp có rất nhiều tiêu thức và phƣơng pháp đã đƣợc giới thiệu bởi các tài liệu 

hƣớng dẫn và các công trình nghiên cứu trƣớc. Tuy nhiên, phƣơng pháp MFCA là 

phƣơng pháp phù hợp nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam hiện 

nay. Kế toán quản trị truyền thống mà các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang 

thực hiện đã phản ánh và ghi nhận toàn bộ các chi phí vật liệu và chi phí chế biến 

phát sinh trong quá trình sản xuất cho sản phẩm hoàn thành mà không nhận diện 

đƣợc chi phí vật liệu và chi chế biến bị mất mát trong quá trình sản xuất do tạo ra 

đầu ra không phải là sản phẩm. Việc đánh giá chi phí của đẩu ra không phải là sản 

phẩm chỉ có thể thực hiện bằng cách áp dụng phƣơng pháp MFCA. Trên thực tế, 

kinh nghiệm của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức đã áp dụng 

thành công MFCA cho thấy đây là phƣơng pháp hiệu quả nhất để đánh giá chính 

xác chi phí môi trƣờng phát sinh, từ đó giúp các nhà quản lý có cơ hội để tìm cách 

cắt giảm khoản mục chi phí môi trƣờng này. 

- Để phục vụ cho việc xác định chi phí môi trƣờng chính xác, rõ ràng thì việc 

quan trọng là phải nhận diện đƣợc tài sản môi trƣờng. Đây là một khái niệm tƣơng 

đối mới mẻ ở Việt Nam nói chung và ở các doanh nghiệp sản xuất nói riêng.  

- Các doanh nghiệp Việt Nam cần nhận diện và ghi nhận một khoản nợ tiềm 

tàng từ hoạt động môi trƣờng. 
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CHƢƠNG 2. 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG 

TRONG CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

2.1. Đặc điểm của ngành sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

2.1.1. Mô tả ngành sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Đầu thập niên 1960, Khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên (TIS) ra đời đƣợc 

xem là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có dây chuyền sản xuất liên hợp khép 

kín từ khâu khai thác quặng sắt. Năm 1963, TIS cho ra lò mẻ gang đầu tiên, tuy vậy, 

đến năm 1975, mới có đƣợc sản phẩm thép cán. Qua quá trình hình thành và phát 

triển, cho đến nay, trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đã có 15 DNSX thép.  

Nhiều DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc biết đến trên cả 

nƣớc, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh thép cả nƣớc. Đứng đầu 

phải kể đến 2 công ty lớn: Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Công ty 

TNHH Natsteelvina. Hiện nay, cả 2 công ty này là thành viên của Hiệp hội Thép 

Việt Nam. Nguyên liệu chính cho sản xuất thép bao gồm: quặng sắt, than mỡ, cốc 

luyện kim, phôi để luyện thép và thép phế.  

Trong những năm qua, sự phát triển của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên cũng nhƣ các DNSX thép trên cả nƣớc đó gúp phần thúc đẩy tăng 

trƣởng kinh tế đất nƣớc, đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc và góp phần trong việc 

huy động nguồn vốn trong dân cho phát triển kinh tế - xã hội. Sự hoạt động của các 

DNSX thép Thái Nguyên đó tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động (khoảng 

7.000 ngƣời), góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nƣớc. Sự phát 

triển của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên góp phần quan trọng đối 

với sự phát triển của ngành thép của đất nƣớc. 

2.1.2. Quá trình sản xuất thép bằng lò điện hồ quang 

Tại Việt Nam hiện nay, các DNSX thép áp dụng công nghệ lò điện (EAF), 

công nghệ lò thổi oxy hay công nghệ sản xuất thép từ thƣợng nguồn (BOF) và lò 

cảm ứng (IF). Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên phần lớn áp dụng 

công nghệ lò EAF và một số rất ít doanh nghiệp tƣ nhân nhỏ áp dụng công nghệ lò 

IF, chƣa có doanh nghiệp nào áp dụng công nghệ lò BOF. Phần lớn chi phí nguyên 

liệu đầu vào của công nghệ lò BOF là quặng sắt và than cốc (hơn 50%), đây là 
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những nguyên liệu đƣợc khai thác ngay trong nƣớc. Trong khi đó, công nghệ lò 

EAF thì nguyên liệu chủ yếu là thép phế và điện (hơn 80%), trong đó nguồn thép 

phế là từ nhập khẩu. Nhƣ vậy, có thể thấy công nghệ lò EAF lạc hậu, lãng phí nhiều 

trong sản xuất dẫn đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao hơn lò BOF. 

Công nghệ lò EAF bao gồm sáu bƣớc là chuẩn bị liệu, nạp liệu, nấu luyện, ra 

thép và xỉ, tinh luyện, thu gom xỉ và đúc liên tục đƣợc mô tả qua hình2.1. 

- Chuẩn bị liệu 

Vật liệu chính sử dụng cho quá trình luyện thép theo công nghệ lò điện hồ 

quang là sắt thép phế, sắt xốp và gang lỏng. Những vật liệu chính này đƣợc tập kết 

tại bãi chứa liệu để loại bỏ tạp chất và xử lý theo quy định. Quá trình loại bỏ tạp 

chất tạo ra các phế thải là đất cát, chất phi kim loại,… Sau khi xử lý, liệu đƣợc vận 

chuyển đến xƣởng luyện bằng các thùng chứa liệu cùng với các chất trợ dung nhƣ 

vôi, dolomit,… 

- Nạp liệu 

Các thùng chứa liệu đƣợc đƣa vào lò, bắt đầu đánh hồ quang. Thông thƣờng 

liệu đƣợc đƣa dần vào lò, lần đầu đƣa 50%-60% liệu, sau khi liệu đầu nóng chảy thì 

tiếp tục chất phần liệu còn lại vào lò. 

- Nấu chảy 

Quá trình nấu chảy là quá trình tiêu hao nhiều năng lƣợng nhƣ điện, khí thiên 

nhiên và dầu. Giai đoạn này cũng tạo ra khí thải và khói là nhiều nhất vì oxi đƣợc 

thổi vào tạo thành khí CO và CO2. 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Quy trình sản xuất thép lò EAF tại các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

(Nguồn: Nhà máy Luyện thép Lưu Xá) 

- Rót thép và ra xỉ 

Giai đoạn này sẽ rót thép lỏng ra thùng để chuyển tiếp sang giai đoạn tinh 

luyện. Giai đoạn này tạo ra xỉ và xỉ phải đƣợc vớt ra trƣớc khi rót thép lỏng. 

- Tinh luyện 

Sau khi rót thép lỏng từ lò điện hồ quang ra thùng sẽ đƣợc tinh luyện trong 

lò thùng.  
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- Đúc liên tục  

Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất thép. Thép lỏng sau khi 

qua giai đoạn tinh luyện sẽ đƣợc đúc liên tục để tạo thành phôi thép vuông, phôi 

thép dẹt,… 

2.1.3. Sử dụng tài nguyên, ô nhiễm môi trường và an toàn sản xuất 

Quá trình sản xuất thép cần một lƣợng lớn nguyên liệu và năng lƣợng. 

Nguyên vật liệu chính của quá trình sản xuất là thép phế, gang thỏi, sắt xốp, gang 

lỏng, vôi. Năng lƣợng sử dụng là than, gas, dầu, oxy, điện, nƣớc và các chất phụ trợ 

nhƣ hợp kim, điện cực, khí trơ,… Các chất thải, khí thải đầu ra phát sinh trong quá 

trình sản xuất thép là bụi, khí thải, xỉ, chất thải, nƣớc thải, tiếng ồn. Tổng quan dòng 

các nguyên nhiên liệu sử dụng và các phát thải môi trƣờng trong ngành luyện thép 

lò EAF đƣợc mô tả trong hình 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Nguyên nhiên liệu sử dụng và các phát thải môi trƣờng của 

ngành sản xuất thép EAF 

(Nguồn: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) 

  

 

 

 

 

 

Quá trình sản xuất thép  

bằng lò điện hồ quang 

Thép phế 

Gang lỏng 

Gang thỏi  

Vôi 

Than 

Điện cực 

Vật liệu chịu lửa 

Điện, gas 

Oxi 

Nƣớc 

 

 

Phôi thép 

Khí thải 

 

Xỉ 

 

Nƣớc thải 

 

Bụi 

 
Tiếng ồn 

 

Chất thải 

 



59 

Cơ cấu chi phí đầu vào của công nghệ lò EAF nhƣ sau: 

 

Hình 2.3. Cơ cấu chi phí lò EAF năm 2016 

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, 2016 

Các vấn đề về môi trƣờng liên quan đến quá trình luyện thép hồ quang bao gồm:  

- Khí thải: Khí thải trong sản xuất thép lò điện bao gồm khí thải trực tiếp từ 

lò điện hồ quang và lò thùng tinh luyện, khí thải do vận chuyển và nạp liệu, rót thép 

và đúc thép và khói do chế biến xỉ. Khí thải trực tiếp từ lò điện và lò thùng tinh 

luyện chiếm khoảng 95% toàn bộ khí thải trong xƣởng thép lò điện. Khí thải trong 

luyện thép gồm bụi, kim loại nặng trong khí thải (chủ yếu là kẽm), chất hữu cơ bay 

hơi (đặc biệt là benzen). 

- Chất thải rắn: Chất thải rắn của xƣởng luyện thép chủ yếu là xỉ (100-150 

kg/tấn thép lỏng từ lò điện hồ quang và 10-30 kg/t từ lò thùng tinh luyện), bụi và vật 

liệu chịu lửa. 

Các chất thải này có thể đƣợc bán (nhƣ xỉ đƣợc sử dụng trong xây dựng 

đƣờng, bụi lò điện hồ quang sử dụng cho nung chảy kẽm), sử dụng lại (nhƣ bụi lò 

điện, vật liệu chịu lửa) hoặc thải bỏ tại các bãi chôn lấp (nhƣ xỉ, bụi và vật liệu 

chịu lửa). 

- Nƣớc thải: Nƣớc công nghệ trong sản xuất thép lò điện chủ yếu đƣợc dùng 

để làm mát lò điện hồ quang và lò tinh luyện với lƣợng khá lớn (40-50m3/tấn thép 

lỏng). Tuy nhiên lƣợng nƣớc này đƣợc tuần hoàn triệt để. Nƣớc làm mát trong đúc 

liên tục cũng đƣợc tuần hoàn. Chỉ cần bổ sung thêm khoảng 5 – 10% lƣợng nƣớc 

cần thiết (2,5 – 5 m3/tấn thép lỏng). Do đó, nƣớc thải trong xƣởng thép lò điện chủ 

yếu là nƣớc mƣa, nƣớc từ tháp lọc bụi ƣớt, nếu có, và nƣớc làm mát không đƣợc 
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tuần hoàn hết. Các nguồn nƣớc thải này có thể bị ô nhiễm dầu nên cần xử lý trƣớc 

khi thu gom vào kênh thoát nƣớc. Nƣớc làm lạnh tuần hoàn cần đƣợc lắng cặn để 

tách các chất rắn lơ lửng chủ yếu là gỉ sắt bong ra từ bề mặt thép đúc. 

- Tiếng ồn: Tiếng ồn phát sinh từ bãi liệu, lò điện hồ quang, thiết bị lọc bụi 

và thiết bị cấp nƣớc. Tiếng ồn từ lò điện phụ thuộc vào dung lƣợng lò, từ 118-

133dB cho lò ≥ 10T, từ 108-115 dB cho lò ≤ 10T. 

2.2. Khái quát về kế toán quản trị hiện hành trong các DNSX thép trên 

địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Thông qua tập hợp dữ liệu thu đƣợc từ các phiếu khảo sát, hệ thống kế toán 

quản trị hiện hành và nhu cầu thông tin EMA của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên đƣợc khái quát nhƣ sau: (Phụ lục 5) 

Mục tiêu của kế toán quản trị 

 

Hình 2.4. Mục tiêu của kế toán quản trị của các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa trên kết quả khảo sát 

Nhìn vào bảng thống kê trên cho thấy cả 9 mục tiêu của kế toán quản trị 
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quan trọng nhất mà hầu hết các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đặt ra là 

phân bổ chính xác chi phí, cung cấp thông tin cho báo cáo nội bộ, cắt giảm chi phí, 

đánh giá hiệu quả và kiểm soát chi phí. Nhƣ vậy, EMA với vai trò kiểm soát tốt chi 

phí và phân bổ chi phí chính xác hơn có kì vọng đƣợc chấp nhận cao trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

Phương pháp cắt giảm chi phí 

 

Hình 2.5. Phƣơng pháp cắt giảm chi phí của các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa trên kết quả khảo sát 

Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát chủ yếu áp 

dụng phƣơng pháp cắt giảm chi phí là tìm kiếm đối tác cung ứng khác, hạn chế chi 

tiêu phát sinh và cao nhất là tìm kiếm các phƣơng án thay thế có chi phí thấp hơn 

(90.33% doanh nghiệp khảo sát). Nhƣ vậy, EMA sẽ là một công cụ hữu ích phục vụ 

cho mục tiêu cắt giảm chi phí tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên do 

có thể cung cấp các thông tin về chi phí môi trƣờng hữu ích cho việc ra quyết định 

cải tiến công nghệ sản xuất sạch hơn. 

Nhu cầu thông tin kế toán quản trị môi trường 

Thông tin EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc 

khảo sát sử dụng phục vụ quá trình ra quyết định sau: Đánh giá hiệu quả môi 

trƣờng, kế hoạch cắt giảm chi phí, đánh giá tác động môi trƣờng trong thẩm định rủi 

ro môi trƣờng của dự án đầu tƣ, thiết kế các phƣơng án khác nhau về sử dụng công nghệ 
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phƣơng án thay 
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Tỷ lệ % 13.33 26.67 40 73.33 93.33

Số DN chọn 2 4 6 11 14
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sản xuất thân thiện với môi trƣờng. Nhƣ vậy, thông tin do EMA cung cấp đƣợc các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên sử dụng trong nhiều quyết định trọng 

tâm của doanh nghiệp. 

 

Hình 2.6. Nhu cầu thông tin kế toán quản trị môi trƣờng của các DNSX thép  

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp dựa trên kết quả khảo sát 

2.3. Thực trạng kế toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên 

địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

2.3.1. Thực trạng kế toán quản trị chi phí môi trường 

2.3.1.1. Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí môi trường 

Kết hợp giữa phỏng vấn và kết quả phiếu điều tra khảo sát quản lý bộ phận 

môi trƣờng, phụ trách bộ phận kế toán, các loại chi phí môi trƣờng đƣợc nhận diện 

tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên hiện nay tƣơng đối giống nhau, 

chỉ có cấp độ nhà máy là tùy theo từng chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất 

kinh doanh mà có một vài khoản mục chi phí môi trƣờng đặc thù. Chi phí môi 

trƣờng đƣợc nhận diện trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên hiện 

nay bao gồm: 

- Chi phí xử lý chất thải và phát thải: Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên có các loại phát thải chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải sản xuất, khí 
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Tỷ lệ % 46.67 53.33 26.67 33.33

Số DN chọn 7 8 4 5
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thải, bụi, tiếng ồn, bùn thải, xỉ lò, chất thải rắn, chất thải nguy hại.
11

 Tùy từng loại 

phát thải và tùy theo công nghệ, phƣơng pháp kỹ thuật xử lý mà các doanh nghiệp 

này phát sinh các tiểu mục chi phí về xử lý chất thải và phát thải khác nhau. Công ty 

CP Cán thép Thái Trung phát sinh các chi phí để xử lý nƣớc thải, chất thải rắn, chất 

thải nguy hại gồm chi phí hóa chất xử lý nƣớc thải, chi phí thuê công ty môi trƣờng 

đô thị thu gom, xử lý chất thải rắn, chi phí bao đựng chất thải nguy hại. Nhà máy 

Cán thép Lƣu Xá – Công ty CP Gang thép Thái Nguyên chƣa có công nghệ và kỹ 

thuật để xử lý bụi và tiếng ốn mà áp dụng các biện  pháp ngăn ngừa và hạn chế tối 

đa nhƣ tƣới nƣớc hạn chế bụi, vệ sinh nhà xƣởng, trồng cây xanh, xây tƣờng rào 

bao quanh, bảo dƣỡng máy móc thiết bị và nâng cao nhận thức của công nhân viên. 

Do vậy, các chi phí phát sinh này không đƣợc kế toán chi phí của đơn vị phân loại 

vào khoản mục chi phí xử lý chất thải và phát thải. Nhà máy Cốc Hóa và Nhà máy 

Luyện thép Lƣu Xá xử lý bụi bằng hệ thống khử bụi và hệ thống lọc bụi nên phát 

sinh chi phí khấu hao thiết bị lọc bụi và hệ thống khử bụi. Ngoài ra, nếu máy xúc xỉ 

và xe chở xỉ thải của nhà máy không đủ để thực hiện công việc thu gom, tập trung 

xỉ thải thì nhà máy sẽ thuê các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ xúc xỉ thải hoặc 

thuê thêm máy xúc xỉ.  

Thực tế các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát đều 

dễ dàng nhận diện đƣợc các loại chi phí xử lý phát thải và chất thải trên. Tuy 

nhiên, việc ghi nhận từng yếu tố chi phí của các khoản chi phí trên thì lại không 

phải lúc nào cũng đƣợc các doanh nghiệp này nhận diện là chi phí môi trƣờng và 

ghi nhận đúng.  

- Chi phí sửa chữa, cải tạo thiết bị phục vụ hoạt động môi trường: Các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đầu tƣ rất nhiều tài sản cố định phục vụ 

                                                 
11Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên và bếp ăn tập thể 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm mát trục cán, máy móc, thiết bị 

Khí thải phát sinh từ lò nung phôi thép 

Bụiphát sinh chủ yếu từ quá trình cán thép và bốc dỡ, vận chuyển sản phẩm. 

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ quá trình vận hành máy móc thiết bị, quá trình bốc xếp 

nguyên vật liệu, và vận chuyển sản phẩm 

Bùn thải từ nạo vét hố ga, cống rãnh 

Chất thải rắn gồm chất thải sinh hoạt từ bếp ăn tập thể và chất thải sản xuất phát sinh từ 

thiết bị và quá trình Cán thép; Vảy thép cán; Giẻ lau.. 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình bảo dƣỡng, sửa chữa, vận hành các máy móc thiết 

bị nhƣ giẻ lau dính dầu, dầu thải,… 
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cho hoạt động môi trƣờng nhƣ hệ thống khử bụi, hệ thống lọc bụi, trạm bơm tuần 

hoàn, hệ thống bơm nƣớc tuần hoàn, xe chở xỉ, hệ thống xử lý nƣớc sạch, máy xúc 

xỉ,... Do vậy, hàng năm đều phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo các tài sản cố định 

này. 

- Chi phí trồng cây: Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đều thực 

hiện trồng cây xanh ở khu văn phòng và khu phân xƣởng sản xuất để cải thiện môi 

trƣờng. Tại khu vực nhà xƣởng, các công trƣờng khai thác mỏ, Công ty CP Gang 

thép Thái Nguyên tự trồng hơn 1.000 ha với hơn 1,5 triệu cây xanh các loại. Nhà 

máy Luyện thép Lƣu Xá đã đƣợc Tổng công ty thép Việt Nam gắn biển chứng nhận 

đạt danh hiệu Nhà máy - Công viên do thực hiện tốt công tác trồng cây xanh. Chi 

phí trồng cây bao gồm chi phí mua cây và chi phí nhân công, vật tƣ chăm sóc cây. 

- Thuế, phí, lệ phí môi trường: Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên đều phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí môi trƣờng theo qui định của pháp 

luật. Tại các doanh nghiệp sản xuất thép chỉ tổ chức thành các nhà máy, xƣởng sản 

xuất mà không có hoạt động khai thác khoáng sản thì chỉ phát sinh phí bảo vệ môi 

trƣờng nƣớc thải công nghiệp. Đối với các công ty thép có các mỏ khai thác phát 

sinh thêm các khoản thuế, phí, lệ phí môi trƣờng khác. Tại Mỏ sắt Trại Cau, Mỏ 

than Phấn Mễ - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phát sinh thuế tài nguyên do 

khai thác sắt, khai thác than, phí bảo vệ môi trƣờng.  

- Chi phí quan trắc môi trường: Theo qui định, tất cả các nhà máy, doanh 

nghiệp sản xuất nói chung và sản xuất thép nói riêng đều phải tiến hành quan trắc 

môi trƣờng để lập báo cáo kết quả quan trắc giám sát môi trƣờng định kỳ theo qui 

định nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trƣờng của Tỉnh. Tại các nhà máy/ xí nghiệp 

trực thuộc công ty CP Gang thép Thái Nguyên sẽ phối hợp với Trung tâm Quan trắc 

và Công nghệ Môi trƣờng Thái Nguyên tổ chức quan trắc môi trƣờng 4 đợt/1 năm. 

Chi phí quan trắc môi trƣờng gồm chi phí lấy mẫu giám sát môi trƣờng, chi phí 

phân tích quan trắc, chi phí lập báo cáo quan trắc môi trƣờng,... 

- Chi phí tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện về công tác môi trường: Các 

đơn vị sản xuất thép đƣợc khảo sát đều phát sinh khoản mục chi phí môi trƣờng 

này, gồm chi phí pano, áp phích tuyên truyền cho ngày môi trƣờng thế giới,... Tại 

Tổng công ty thép Việt Nam để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trƣờng đến 

CBCNV-LĐ trong toàn Tổng công ty, hàng năm CBCNV đƣợc huấn luyện định kỳ 

từ một đến hai lần về an toàn kỹ thuật và BVMT. Công đoàn, Đoàn thanh niên 
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VNSTEEL và các đơn vị thành viên tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào thi 

đua sản xuất an toàn và BVMT. Tổng công ty thép Việt Nam hàng năm đều gửi 

giấy mời về các đơn vị thành viên đề nghị cử cán bộ làm công tác môi trƣờng tham 

gia các lớp đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ môi trƣờng. 

- Chi phí trang bị cho người lao động tránh tác hại của môi trường làm việc: 

Do ngƣời lao động phải làm việc trong môi trƣờng có nhiều tác hại của môi trƣờng 

nên các doanh nghiệp sản xuất thép đều trang bị cho ngƣời lao động những vật dụng 

để giảm nguy cơ mắc bệnh nghề. Nhà máy Luyện thép Lƣu Xá trang bị cho ngƣời 

lao động khẩu trang chống bụi, khẩu trang phòng độc (bộ lọc khí 2 cửa), kính trắng 

chống bụi, chống hóa chất,... 

- Chi phí y tế cho người lao động do tác hại của môi trường làm việc: Khác 

với một số ngành nghề khác, ngoài khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động 

(thƣờng là 1 lần/năm) thì các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tổ chức 

thêm khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động làm việc trong môi trƣờng độc hại 

(thêm 1 lần/năm), khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. 

Tóm lại, các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đã nhận diện đƣợc 

một số loại chi phí môi trƣờng phát sinh cơ bản nhƣ trên, đây là những chi phí môi 

trƣờng đặc trƣng nhất của một doanh nghiệp sản xuất thông thƣờng. Tuy nhiên, các 

đơn vị đƣợc khảo sát lại chƣa tiến hành phân loại chi phí môi trƣờng, chỉ liệt kê 

những chi phí môi trƣờng phát sinh khi cần báo cáo cho những đối tƣợng quan tâm. 

(Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8). 

2.3.1.2. Thực trạng phương pháp xác định chi phí môi trường 

Do các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên hiện nay mới chỉ nhận 

diện đƣợc các chi phí môi trƣờng hữu hình nên phƣơng pháp đánh giá chi phí môi 

trƣờng theo phƣơng pháp truyền thống. Tại Nhà máy Luyện thép Lƣu Xá, kế toán 

căn cứ vào các chứng từ kế toán, phản ánh vào các sổ kế toán có liên quan theo 

đúng số phát sinh trên chứng từ. Phòng kế toán không sử dụng thông tin chi phí môi 

trƣờng phát sinh mà chỉ lập bảng tổng hợp chi phí môi trƣờng theo yêu cầu của 

phòng An toàn – Môi trƣờng. Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy chi phí môi 

trƣờng đƣợc tổng hợp gồm chi phí môi trƣờng trực tiếp và chi phí môi trƣờng gián 

tiếp. Chi phí môi trƣờng trực tiếp dễ dàng đo lƣờng nhƣ chi phí vật tƣ, hóa chất để 

xử lý chất thải, chi phí dịch vụ mua ngoài của các công ty môi trƣờng đô thị, công 

ty thu gom, xử lý xỉ thải, chi phí trồng cây xanh,... Chi phí môi trƣờng gián tiếp 

gồm chi phí tuyên truyền về công tác môi trƣờng, chi phí đào tạo, chi phí quan trắc 

môi trƣờng,... (Phụ lục 9, phụ lục 10). 
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Bảng 2.1. 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ MÔI TRƢỜNGNĂM 2016 

 

STT Nội dung chi phí 
TK phản 

ánh 
Số tiền Ghi chú 

1 Chi phí cải tạo nhà thải xỉ, nhà xỉ lò 6278           34,265,712      

2 Chi phí sửa chữa, vệ sinh hệ thống lọc bụi lò LF 6278           16,230,014      

3 Sửa chữa hệ thống lọc bụi số 2 6278           26,980,300      

4 Phân bổ động cơ cho hệ thống lọc bụi 6273         301,423,119      

5 Chi phí trồng cây và chăm sóc cây 6278         521,663,284    Bùi Văn Tuấn 

6 Chi phí tuyên truyền về công tác môi trƣờng 6278           63,814,200      

7 Chi phí đào tạo cán bộ về công tác môi trƣờng 6278           81,279,000      

8 Chi phí quan trắc môi trƣờng định kỳ quý 6278           67,320,000    Trung tâm quan trắc Môi trƣờng Tỉnh TN 

9 Chi phí khám chữa bệnh nghề cho công nhân 6278         583,019,340      

10 Chi phí vệ sinh công nghiệp 6277           64,180,250    HTX SX và TM Bảo Lộc 

11 Chi phí thuê máy xúc đào xúc xỉ thép (1,326h) 6277         375,180,000    DN tƣ nhân Hƣơng Thủy 

12 Chi phí làm sạch, dọn vệ sinh (84h) 6277           25,872,000    Công ty TNHH Quang Hƣng 

13 Chi phí thuê vận chuyển xỉ thải, xúc xỉ thải (109,020 m3) 6277      3,179,477,160    Công ty TNHH Quang Hƣng 

14 Chi phí thuê xe chuyên dụng hút bể phốt 6277           14,901,247    Công ty CP Môi trƣờng và CT đô thị TN 

15 Phí bảo vệ môi trƣờng nƣớc thải công nghiệp 6278             9,124,000      

16 Chi phí khấu hao TSCĐ  6274      2,814,267,322      

17 Chi phí tiếp khách 6278           87,143,050      

18 Chi phí khác 6278         112,420,326      

  Tổng cộng        8,378,560,324      

Nguồn: Nhà máy Luyện thép Lưu Xá – Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 
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Chi phí môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

mới chỉ đƣợc kế toán phản ánh và cung cấp thông tin dƣới dạng tiền tệ, không cung 

cấp thông tin dƣới dạng hiện vật. Thông tin hiện vật về loại phát thải và khối lƣợng 

thải chỉ đƣợc cung cấp trong báo cáo quan trắc môi trƣờng do Phòng/Bộ phận môi 

trƣờng các doanh nghiệp kết hợp với trung tâm quan trắc và công nghệ môi trƣờng 

thực hiện định kỳ tuy nhiên không đầy đủ. (Bảng 2.1) 

2.3.1.3. Thực trạng phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí môi trường   

 Quá trình tập hợp, phân bổ và xác định chi phí môi trƣờng tại các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cho sản phẩm/quy trình sản xuất đƣợc thực hiện 

theo khuôn mẫu của kế toán truyền thống. Mô hình xác định chi phí là mô hình thực 

tế. Phƣơng pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất. Tùy theo đối tƣợng tập 

hợp chi phí là Nhà máy hay phân xƣởng, kế toán căn cứ các chứng từ kế toán (Phiếu 

xuất kho, Bảng phân bổ tiền lƣơng, Bảng phân bổ khấu hao…) đã kiểm tra đảm bảo 

tính hợp lệ, hợp pháp để tập hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ vào các 

tài khoản chi phí chi tiết theo đối tƣợng tập hợp chi phí. Chi phí môi trƣờng hiện 

đƣợc các doanh nghiệp chế biến dầu khí tập hợp vào tài khoản chi phí sản xuất 

chung - chi tiết theo yêu cầu quản lý tại từng đơn vị. 

Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tiến hành tập hợp chi phí 

môi trƣờng phát sinh theo nguyên tắc chi phí môi trƣờng phát sinh tại bộ phận nào 

đƣợc ghi nhận vào chi phí của bộ phận đấy, không sử dụng tài khoản riêng cho chi 

phí môi trƣờng. Qua khảo sát thì chi phí môi trƣờng của các doanh nghiệp sản xuất 

thép chủ yếu đƣợc tập hợp vào tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực 

tiếp, tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung và tài khoản 642 – Chi phí quản lý 

doanh nghiệp. Tại Nhà máy Cán thép Lƣu Xá chi phí vật tƣ thay thế cho hệ thống 

khử bụi đƣợc tập hợp vào tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu; Chi phí vật 

liệu phụ, nhiên liệu sử dụng cho hệ thống khử bụi, lọc bụi, hệ thống bơm nƣớc tuần 

hoàn đƣợc tập hợp vào tài khoản 6272 – Chi phí vật liệu; Chi phí dụng cụ sửa chữa 

hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động môi trƣờng đƣợc tập hợp vào tài khoản 6273 – 

Chi phí dụng cụ sản xuất; Chi phí khấu hao thiết bị môi trƣờng đƣợc các doanh 

nghiệp tính toán trên bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ chung của doanh 

nghiệp, sau đó đƣợc tập hợp vào tài khoản 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ; Chi phí 

thuê các dịch vụ mua ngoài nhƣ chi phí vận chuyển xỉ thải, xúc xỉ thải, chi phí thuê 

công ty CP Môi trƣờng và Đô thị,... đƣợc tập hợp vào tài khoản 6277 – Chi phí dịch 
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vụ mua ngoài; Các chi phí khác nhƣ chi phí quan trắc môi trƣờng, chi phí khám 

chữa bệnh nghề,... đƣợc tập hợp vào tài khoản 6278 – Chi phí khác. Chi phí môi 

trƣờng tập hợp vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là chi phí 

tiếp khách (tiếp đón đoàn đánh giá ISO công ty, tiếp đón đoàn kiểm toán nhà nƣớc, 

tiếp đón Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh, tiếp công an môi trƣờng,...).  

Do các chi phí môi trƣờng chƣa đƣợc tách riêng ra khỏi hệ thống chi phí sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất thép mà chủ yếu đƣợc tập hợp vào 

tài khoản 621, tài khoản 622, tài khoản 627 nên các khoản chi phí môi trƣờng này 

cũng đƣợc tập hợp trực tiếp cho một đối tƣợng tính giá thành hoặc áp dụng phƣơng 

pháp phân bổ cho từng đối tƣợng tính giá thành theo một tiêu thức nhất định mà các 

đơn vị đã lựa chọn. Nếu các chi phí môi trƣờng đƣợc tập hợp vào tài khoản 642 – 

Chi phí quản lý doanh nghiệp thì cuối kỳ sẽ đƣợc kế toán thực hiện bút toán kết 

chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh theo đúng qui định của 

chế độ kế toán. Nếu chi phí môi trƣờng đƣợc tập hợp vào tài khoản 621 – Chi phí 

nguyên liệu, vật liệu trực tiếp và tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung thì chi phí 

môi trƣờng cũng đƣợc tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ gián tiếp vào các đối tƣợng 

tính giá thành theo cùng tiêu thức của tài khoản chi phí tổng hợp, kết chuyển sang 

tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tính giá thành sản phẩm. 

(Bảng 2.2). 
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Bảng 2.2. 

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017 

        Ma_sp Ten_sp Tien_6271 Tien_6272 Tien_6273 Tien_6274 Tien_6277 Tien_6278 

                

1111 TiÒn ViÖt Nam 

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

1521 Nguyªn liÖu chÝnh 

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

1526 PhÕ liÖu thu håi 

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

  1541: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 

     

5,107,620,949    

     

4,190,874,112    

     

1,002,899,383    

     

8,449,743,241    

                            

-      

     

2,580,965,528    

TT001 

Ph«i  thÐp Lß ®iÖn Max thÐp SD 390 , 

SS540 , 25 Mn 

                            

-      

                            

-      

                            

-      

                            

-      

        

236,486,930    

                            

-      

TT002 Ph«i thÐp M¸c SD295 A 

     

3,576,797,576    

     

2,999,999,636    

        

788,928,144    

     

3,464,846,662    

     

1,083,965,078    

     

1,800,691,203    

TT004 Ph«i thÐp M¸c chèng lß 

     

1,530,823,373    

     

1,190,874,476    

        

213,971,239    

     

4,984,896,579    

                            

-      

        

780,274,325    

  1543: Chi phÝ SX phô kh¸c dë dang 

                            

-      

                            

-      

        

111,808,076    

                            

-      

                            

-      

                            

-      

SPP02 S¶n xuÊt khÝ ACªtylen 

                            

-      

                            

-      

        

100,205,046    

                            

-      

        

846,854,051    

                            

-      

SPP41 VËt liÖu nghiÒn tõ g¹ch MgC thu håi 

                            

-      

                            

-      

           

11,603,030    

                            

-      

           

13,976,021    

                            

-      

  2413: Söa ch÷a lín TSC§ 

                            

-      

                            

-      

           

32,625,187    

                            

-      

                            

-      

                            

-      

TB19 Lß ®iÖn SCCS 

                            

-      

                            

-      

           

32,625,187    

                            

-      

                            

-      

                            

-      

  Tæng céng 

     

5,107,620,949    

     

4,190,874,112    

     

1,147,332,646    

     

8,449,743,241    

     

2,181,282,080    

     

2,580,965,528    

Nguồn: Nhà máy Luyện thép Lưu Xá – Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 
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2.3.2. Thực trạng kế toán quản trị thu nhập môi trường tại các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

 Do đặc thù của quá trình sản xuất thép nên kết thúc quá trình sản xuất có thu 

đƣợc phế liệu (đồng phế, thép phế, bột chịu lửa phế, than điện cực phế, gạch MgO-

C,…) và các phế thải có thể bán cho các đơn vị khác nên tại các DNSX thép đều có 

khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế thải, chất thải. Khoản khen thƣởng từ hoạt động 

môi trƣờng cũng có phát sinh nhƣng rất ít, không đáng kể. 

 Tuy nhiên, do các DNSX thép đƣợc khảo sát không nhận diện đây là khoản 

thu nhập môi trƣờng nên không theo dõi riêng. Phế liệu, phế thải thu đƣợc từ quá 

trình sản xuất đƣợc ghi giảm chi phí SXKD bằng cách ghi bên có tài khoản 627 – 

Chi phí sản xuất chung. (Phụ lục 10). 

2.3.3. Thực trạng kế toán quản trị tài sản môi trường 

 Hiện nay, cùng với đầu tƣ phát triển sản xuất, các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên cũng đã chú trọng đầu tƣ cho công tác bảo vệ môi trƣờng trong 

quá trình sản xuất. Để cải thiện vấn đề môi trƣờng, các doanh nghiệp này đã thực 

hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đầu tƣ máy móc thiết bị, quy trình vận hành thiết bị 

công nghệ để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trƣờng quy định. 

Qua khảo sát tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cho thấy  

công tác xử lý các yếu tố môi trƣờng đã đƣợc quan tâm đầu tƣ bằng các thiết bị tiên 

tiến ở một số bộ phận nhƣ: Hệ thống khử bụi, hệ thống lọc bụi, hệ thống xử lý nƣớc 

thải, bể tuần hoàn, xe hút bụi, máy xúc xỉ, xe chở xỉ thải,… Phân tích các loại tài 

sản cố định (TSCĐ) hữu hình trên sổ theo dõi TSCĐ của Nhà máy Luyện thép Lƣu 

Xá – Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đƣợc khảo sát cùng với sự tham gia tƣ 

vấn của cán bộ kế toán TSCĐ, nhóm nghiên cứu đã liệt kê và tập hợp đƣợc nguyên 

giá tài sản môi trƣờng nhà máy này tính đến ngày 30/6/2017 nhƣ bảng 2.3.  

Bảng 2.3. Bảng kê chi tiết TSCĐ môi trƣờng 

Mã TS Tên TS Số thẻ Ngày tăng Nguyên giá 
Số khấu hao 

lũy kế 

ZA101 Nhà cửa, vật kiến trúc     

NTX Nhà thải xỉ - nhà xỉ lò 012A 31-12-2008 2.531.483.544 1.362.294.806 

ZA102 Máy móc, thiết bị     

HTKB Hệ thống khử bụi 006C 31-12-2008 14.250.725.851 10.782.018.773 

HTLB Hệ thống lọc bụi HTLB 30-5-2010 32.749.129.624 16.853.505.631 
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MGIAT Máy giặt vắt công nghiệp 040C 31-12-2007 178.528.000 107.116.802 

MSAYCN Máy sấy công nghiệp 041C 31-12-2007 96.638.000 57.982.798 

TBTH Trạm bơm tuần hoàn TBTH 30-06-2009 1.901.868.952 813.434.624 

TBTL Trạm bơm thủy lực 018B 27-12-2003 604.092.667 516.538.042 

THUNGN 
Thùng đựng chất thải nguy 

hại  
032C 31-12-2008 1.560.985.528 1.326.837.700 

ZA103 
Thiết bị và phƣơng tiện 

vận tải 

    

HTBNTH 
Hệ thống bơm nƣớc tuần 

hoàn 
003D 24-9-2010 4.352.337.865 2.349.760.910 

XCX Xe chở xỉ 024G 31-12-2013 411.000.000 374.630.797 

ZA104 
Dụng cụ quản lý, đo lƣờng 

thí nghiệm 
    

HTXLN Hệ thống xử lý nƣớc thải 005D 01-01-2016 211.495.305 100.181.987 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả tại NM Luyện thép Lưu Xá 

TSCĐ sử dụng cho hoạt động bảo vệ môi trƣờng trong DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên không đƣợc tách biệt thành một loại riêng mà đƣợc xếp 

chung vào các loại tài sản cố định của doanh nghiệp và đƣợc phân loại theo hình 

thái biểu hiện. Tùy theo đặc trƣng kỹ thuật của TSCĐ môi trƣờng, chúng sẽ đƣợc 

xếp chung vào các loại TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh, nhƣ: Nhà cửa, vật kiến 

trúc; Máy móc, thiết bị; Phƣơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; Thiết bị, dụng cụ 

quản lý, đo lƣờng thí nghiệm…(Phụ lục 6) 

Nguyên giá TSCĐ môi trƣờng trong DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên đƣợc xác định theo nguyên tắc giá phí. Nguyên giá TSCĐ môi trƣờng có 

thể đƣợc xác định cho từng đối tƣợng có kết cấu độc lập, hoặc có thể đƣợc xác định 

là một hệ thống nhiều bộ phận tài sản môi trƣờng liên kết với nhau để thực hiện một 

chức năng nhất định. 

Tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên không tiến hành nhận 

diện riêng TSCĐ dùng cho hoạt động môi trƣờng và TSCĐ dùng cho hoạt động 

SXKD nên chứng từ phản ánh TSCĐ môi trƣờng phản ánh tăng, giảm, trích khấu 

hao TSCĐ môi trƣờng đƣợc thực hiện nhƣ đối với TSCĐ dùng cho hoạt động 

SXKD, đƣợc phản ánh vào các chứng từ biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh 

lý TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.  

Theo chuẩn mực kế toán số 03 – TSCĐ hữu hình đƣợc ban hành và công bố 

bởi Bộ Tài chính, các tài sản đƣợc ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng 
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thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau: - Chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế 

trong tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản đó; - Nguyên giá tài sản phải đƣợc xác định 

một cách đáng tin cậy; - Thời gian sử dụng ƣớc tính trên 1 năm; - Có đủ tiêu chuẩn 

giá trị theo quy định hiện hành. 

Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy tại các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên có các chi phí khấu hao các tài sản phục vụ hoạt động môi 

trƣờng nhƣ chi phí khấu hao trạm bơm tuần hoàn, chi phí khấu hao hệ thống lọc bụi, 

chi phí khấu hao hệ thống khử bụi, chi phí khấu hao xe tải chở rác,… đƣợc nhận 

diện, phân loại và ghi nhận vào chi phí môi trƣờng của doanh nghiệp, thƣờng chiếm 

tỷ trọng cao. Tuy nhiên, khi tiến hành phỏng vấn kế toán tại các doanh nghiệp này 

tại sao lại coi các khoản đầu tƣ thiết bị này là đối tƣợng ghi nhận tài sản cố định thì 

kế toán các đơn vị chỉ quan tâm đến việc thiết bị, công nghệ thỏa mãn ba điều kiện 

sau mà không một kế toán đơn vị nào xem xét đến việc khoản đầu tƣ thiết bị, công 

nghệ này có thỏa mãn tiêu chuẩn đầu tiên là “chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế 

trong tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản đó”. Kết quả phỏng vấn cho thấy kế toán các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đều lúng túng và gặp khó khăn khi xác 

định khoản đầu tƣ thiết bị, công nghệ phục vụ cho hoạt động môi trƣờng nào thì 

thỏa mãn điều kiện này để đƣợc ghi nhận là TSCĐ hữu hình và khoản đầu tƣ nào 

không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ mà phải ghi nhận vào chi phí. 

2.3.4. Thực trạng kế toán quản trị nợ môi trường 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các DNSX nói chung và 

DNSX thép nói riêng phát sinh nhiều khoản nợ phải trả liên quan đến môi trƣờng. 

Tuy nhiên, các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc chọn để khảo sát 

đều không nhận diện đƣợc khoản nợ môi trƣờng. Các DNSX thép trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên coi những khoản nợ môi trƣờng là các khoản nợ thƣơng mại thông 

thƣờng hoặc các khoản nợ NSNN. Cụ thể, các khoản nợ phải trả về xử lý chất thải, 

chi phí đào tạo nhân viên môi trƣờng phải trả, chi phí bồi thƣờng thiệt hại và yêu 

cầu làm sạch môi trƣờng phải trả cho các đối tƣợng bên ngoài, các khoản phạt do 

doanh nghiệp không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi 

trƣờng… đƣợc xác định nhƣ là một khoản nợ phải trả ngƣời bán của doanh nghiệp 

và đƣợc ghi nhận vào tài khoản 331 - Phải trả nhà cung cấp. Các khoản nợ thuế, phí, 

lệ phí môi trƣờng gồm phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải, phí bảo vệ môi 

trƣờng đối với chất thải rắn, lệ phí quan trắc môi trƣờng, lệ phí đánh giá tác động 
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môi trƣờng, lệ phí cấp giấy phép xả nƣớc thải,… Các khoản thuế, phí, lệ phí chƣa 

nộp cho NSNN đƣợc các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên ghi nhận vào 

tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp NSNN. Các khoản phạt phải nộp do vi 

phạm qui định về môi trƣờng, khoản phải trả do bồi thƣờng sự cố môi trƣờng đƣợc ghi 

nhận vào TK 338 - Phải trả khác.(Phụ lục 6) 

Nhƣ vậy, các khoản nợ liên quan đến hoạt động môi trƣờng tại các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên mới chỉ giới hạn là số tiền thực tế mà doanh 

nghiệp phải thanh toán cho các đối tƣợng tại thời gian hiện tại hoặc trong tƣơng lai 

trên cơ sở các bằng chứng ghi nhận nợ. Tuy nhiên, tất cả các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên đều không nhận diện và theo dõi riêng các khoản nợ này là 

nợ môi trƣờng. 

2.3.5. Thực trạng công bố thông tin môi trường và trách nhiệm xã hội cho 

nhà quản trị doanh nghiệp 

Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, phân tích chi phí thực hiện 

trên hai nội dung là phân tích biến động chi phí để kiểm soát chi phí và phân tích 

thông tin chi phí phục vụ cho việc ra quyết định. Theo kết quả khảo sát thực tế , tại 

các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có thực hiện phân tích biến động chi 

phí bằng cách so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự toán, xác định chênh lệch từ 

đó xác định nguyên nhân của chênh lệch và đƣa ra biện pháp hiệu chỉnh. Tuy nhiên, 

tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên không phân tích riêng biến động 

chi phí môi trƣờng do chi phí này là một bộ phận của chi phí sản xuất chung và đã 

đƣợc thực hiện phân tích biến động chi phí sản xuất chung và giá thành sản phẩm.  

Bên cạnh đó, để cung cấp thông tin trợ giúp cho nhà quản trị ra quyết định 

kinh doanh, các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên còn thực hiện phân tích 

phân tích điểm hòa vốn, phân tích dự án đầu tƣ dài hạn…Tuy nhiên, đối với phân 

tích chi phí môi trƣờng phục vụ cho quyết định kinh doanh thì chƣa đƣợc thực hiện.  

Về cung cấp thông tin chi phí môi trƣờng: Hệ thống báo cáo môi trƣờng 

đƣợc lập tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên bao gồm nhiều loại. 

 

 

Bảng 2.4. Các loại báo cáo môi trƣờng tại 



74 

 

các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Loại báo cáo Thời gian lập 

Báo cáo môi 

trƣờng bắt buộc 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Lập dự án đầu tƣ 

Báo cáo giám sát môi trƣờng Định kỳ 6 tháng/lần 

Báo cáo môi trƣờng khác 
Khi đƣợc cơ quan chức 

năng yêu cầu 

Báo cáo môi 

trƣờng tự 

nguyện 

Báo cáo bền vững Hàng năm 

Báo cáo rà soát thực hiện kế hoạch 

bảo hộ lao động và bảo vệ môi trƣờng 
Hàng quý 

Báo cáo khác 
Tùy thuộc yêu cầu của 

HĐQT, Ban Giám đốc 

Hiện tại báo cáo chi phí môi trƣờng chƣa phải là báo cáo độc lập, cung cấp 

định kỳ bởi bộ phận kế toán. Báo cáo chi phí môi trƣờng của các doanh nghiệp chỉ 

là một bộ phận của Báo cáo tổng kết công tác an toàn, sức khỏe, môi trƣờng và 

phòng cháy chữa cháy do phòng An toàn - Sức khỏe - Môi trƣờng lập, số liệu về chi 

phí môi trƣờng là con số tƣơng đối do phòng  theo dõi trên cơ sở đánh giá kết quả 

thực hiện kế hoạch chi phí của mình. 

2.4. Đánh giá thực trạng kế toán quản trị môi trƣờng tại các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

 Qua khảo sát thực tế tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, 

nhóm nguyên cứu nhận thấy hệ thống thông tin kế toán đƣợc tổ chức khoa học, 

trong đó hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ kế toán đƣợc qui định tƣơng đối đầy đủ 

về số lƣợng, rõ ràng về mẫu biểu, thuận lợi trong ghi chép đảm bảo cung cấp thông 

tin phù hợp, kịp thời, chính xác cho việc lập báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó, công 

tác kế toán quản trị môi trƣờng đã đƣợc thực hiện nhƣng ở mức độ rất thấp, khuôn 

mẫu kế toán quản trị truyền thống đƣợc áp dụng gần nhƣ nguyên vẹn không sửa đổi 

khi theo dõi, phản ánh các hoạt động môi trƣờng. 

Đánh giá thực trạng về kế toán quản trị chi phí môi trường 

Kế toán quản trị chi phí môi trƣờng tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên tuy cũng chỉ ở mức độ thấp nhƣng đây là nội dung mà các doanh 

nghiệp này thực hiện đƣợc nhiều nhất trong các nội dung của EMA. Cụ thể nhƣ sau: 

Đánh giá về thực trạng nhận diện chi phí môi trường 
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 Theo kết quả thống kê của nhóm tác giả, các chi phí môi trƣờng đƣợc nhận 

diện trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tƣơng đối giống nhau và 

100% các doanh nghiệp mới chỉ nhận diện đƣợc một số loại chi phí môi trƣờng cơ 

bản nhƣ chi phí khấu hao, chi phí cải tạo, sửa chữa thiết bị, tài sản cố định phục vụ 

hoạt dộng môi trƣờng, chi phí trồng cây xanh, chi phí quan trắc môi trƣờng, chi phí 

đào tạo, chi phí tuyên truyền về hoạt động môi trƣờng, vệ sinh công  nghiệp, chi phí 

dịch vụ thuê thu gom, chở rác,... Tuy nhiên, đây mới chỉ là những chi phí môi 

trƣờng dễ nhận thấy, chi phí hữu hình của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và 

các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên nói riêng có thể nhận diện đƣợc.  

 Đối với các chi phí môi trƣờng có phát sinh nhƣng không đƣợc nhận diện ở 

cả bộ phận môi trƣờng và bộ phận kế toán đƣợc chia làm hai trƣờng hợp: Thứ nhất, 

có sự khác biệt trong việc nhận diện chi phí môi trƣờng đƣợc bộ phận môi trƣờng 

và bộ phận kế toán cung cấp qua hai phƣơng pháp điều tra là phỏng vấn (sử dụng 

câu hỏi mở) và thông qua bảng khảo sát (chọn phƣơng án có sẵn) (đƣợc kiểm chứng 

lại thông qua quá trình nghiên cứu, phân tích các tài liệu kế toán thu thập đƣợc). 

Điều đó chứng tỏ có một số chi phí môi trƣờng trên thực tế có phát sinh nhƣng 

không đƣợc kế toán nhận diện nhƣ chi phí khám chữa bệnh nghề, chi phí năng 

lƣợng (điện, nƣớc, than,...), chi phí nhân viên phòng/bộ phận môi trƣờng, chi phí tài 

trợ cho cộng đồng địa phƣơng, .... Nguyên nhân là do nhân viên kế toán quản trị và 

cán bộ môi trƣờng thiếu quan tâm và nhận thức đầy đủ. Thứ hai, chi phí môi trƣờng 

có phát sinh nhƣng hoàn toàn không đƣợc nhận diện thông qua cả phỏng vấn, phiếu 

điều tra và nghiên cứu các tài liệu kế toán của các công ty sản xuất thép nhƣ chi phí 

vật liệu của phế thải, chi phí chế biến không tạo ra sản phẩm,... Nguyên nhân là do 

chƣa đƣợc đào tạo và chƣa có cơ sở để lƣợng hóa đƣợc các khoản mục chi phí này. 

Đánh giá về thực trạng phương pháp xác định chi phí môi trường 

 Do các chi phí môi trƣờng đƣợc nhận diện là những chi phí dễ nhận thấy, 

chủ yếu là chi phí xử lý phát thải nên các doanh nghiệp sản xuất thép cũng chỉ áp 

dụng phƣơng pháp đánh giá truyền thống là phƣơng pháp chi phí thực tế. Các khoản 

chi phí vật liệu của phế thải, chi phí chế biến không tạo ra sản phẩm không đƣợc 

nhận diện nên các phƣơng pháp đánh giá chi phí môi trƣờng hiện đại nhƣ TCA, 

LCA, MCFA,... không đƣợc áp dụng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên. 

Đánh giá về thực trạng tập hợp và phân bổ chi phí môi trường 
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Đối với các khoản mục chi phí môi trƣờng cơ bản (điện, nƣớc, chi phí rác 

thải và vệ sinh) theo giới hạn của nghiên cứu này đều đƣợc tập hợp vào tài khoản 

„Chi phí sản xuất chung” hoặc „Chi phí quản lý doanh nghiệp“ theo đơn vị tiền tệ. 

Kế toán không theo dõi và không cung cấp đƣợc thông tin về hiện vật liên quan tới 

lƣợng điện, nƣớc sử dụng hay lƣợng rác thải đã phát sinh trong kỳ. Không có liên 

kết giữa thông tin hiện vật và thông tin tiền tệ về chi phí môi trƣờng đã làm giảm 

đáng kể tính hữu ích của thông tin kế toán đối với công tác quản lý môi trƣờng tại 

các doanh nghiệp. 

 Mặt khác, các khoản chi phí môi trƣờng cơ bản nhìn chung cũng không đƣợc 

theo dõi trên sổ chi tiết theo từng khoản mục (điện, nƣớc hay rác thải và vệ sinh) 

ngoại trừ một số ít đơn vị có thể theo dõi riêng chi phí tiền điện. Tất cả các khoản 

chi phí này đƣợc gộp chung vào khoản mục chi phí dịch vụ mua ngoài hoặc chi 

bằng tiền khác do vậy đã xóa mất đặc trƣng môi trƣờng của chi phí. Các khoản chi 

phí đã tập hợp sau đó lại đƣợc phân bổ theo số tổng cộng cho các đối tƣợng sử dụng 

theo những tiêu thức phân bổ hoàn toàn dựa trên các xét đoán chủ quan của doanh 

nghiệp hoặc dễ dàng cho tính toán của kế toán. Hơn nữa, việc phân bổ chi phí cũng 

đƣa đến hạn chế là đánh giá thấp hơn chi phí môi trƣờng thực tế mà một số sản 

phẩm phải chịu trong khi đó một số loại sản phẩm lại phải chịu mức phí môi trƣờng 

cao hơn, do đó dẫn tới định giá thành và giá bán không hợp lý. Vì cách ứng xử kế 

toán nhƣ trên nên đã làm mất tính rõ ràng và thích đáng của thông tin, do đó đã 

không thu hút đƣợc sự quan tâm của các nhà quản lý tại doanh nghiệp. Điều này 

dẫn đến hệ quả là rất nhiều cơ hội cho việc tiết kiệm chi phí điện, nƣớc và các chi 

phí môi trƣờng khác đã bị bỏ qua; không khuyến khích ý thức tiết kiệm nguồn lực 

đối với các phụ trách bộ phận cũng nhƣ ngƣời lao động trong doanh nghiệp.  

 Ngoài hạn chế về lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí, hệ thống kế toán hiện 

hành áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất thép còn bộc lộ nhƣợc điểm lớn trong 

đánh giá giá trị phế liệu thu hồi và chi phí rác thải, chi phí vệ sinh. Tất cả các đơn vị 

khảo sát chỉ hạch toán chi phí vệ sinh trên cơ sở số tiền phải trả cho Công ty làm 

dịch vụ vệ sinh (bao gồm thu gom và chuyển rác ra khỏi doanh nghiệp) nhƣng 

không tính đến giá gốc của các yếu tố cơ bản (nguyên liệu, vật liệu) cấu thành rác 

thải, chi phí điện, nƣớc trong rác thải và các khoản chi phí khác. Các ứng xử của kế 

toán dựa trên cơ sở kế toán truyền thống đối với chi phí rác thải, vệ sinh và đánh giá 

phế liệu đã phản ánh bất cập căn bản của kế toán chi phí truyền thống khi vận dụng 

cho kế toán chi phí (có tính) môi trƣờng trong doanh nghiệp. Ở góc độ này, EMA 
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đã làm rõ hơn các hạn chế của các quy ƣớc kế toán truyền thống và sự thiếu hụt của 

các công cụ đo lƣờng vì thế cần có các ứng xử kế toán riêng để phản ánh đúng bản 

chất và tính đúng đắn của thông tin môi trƣờng cho các nhà quản lý và đối tƣợng sử 

dụng thông tin. 

 Tất cả doanh nghiệp đƣợc khảo sát đều gặp trở ngại trong việc nhận diện, đo 

lƣờng, tính toán và ghi chép đối với chi phí môi trƣờng. Việc thiếu vắng một khuôn 

mẫu để xác định phạm vi của các khoản chi phí môi trƣờng là một trở ngại lớn. 

Ngoại trừ các yếu tố chi phí môi trƣờng rõ ràng và riêng biệt (nhƣ điện, nƣớc, rác 

thải), thì đa phần các chi phí môi trƣờng còn lại thƣờng rất khó phân định; vì thế 

gây khó khăn cho doanh nghiệp và kế toán trong nhận diện, đo lƣờng, tính toán và 

ghi chép.  

Đánh giá về thực trạng về phân tích và cung cấp thông tin chi phí môi 

trường 

Do thiếu một khuân mẫu hƣớng dẫn và khó khăn trong việc xác định thông 

tin chi  phí môi trƣờng dƣới dạng hiện vật nên không có báo cáo kế toán quản trị 

môi trƣờng đƣợc lập riêng biệt. Báo cáo chi phí và báo cáo tăng giảm giá thành 

đƣợc lập hàng quý cũng chỉ phục vụ cho công tác quản lý giá thành hơn là quản lý 

chi phí môi trƣờng. Báo cáo môi trƣờng đã đƣợc thiết lập và lập định kỳ nhằm cung 

cấp thông tin theo qui định của pháp luật phục vụ cho mục tiêu tuân thủ. Tuy nhiên, 

các báo cáo này chỉ là một bộ phận của Báo cáo tổng kết công tác an toàn, sức khỏe, 

môi trƣờng và phòng cháy chữa cháy do phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trƣờng 

lập, số liệu về chi phí môi trƣờng là con số tƣơng đối do phòng  theo dõi trên cơ sở 

đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chi phí của mình. 

Mặt khác, do các thông tin cung cấp bị hạn chế dẫn đến không một doanh 

nghiệp nào tính toán, xây dựng hệ thống chỉ số để đo lƣờng hiệu quả môi trƣờng. 

Phân tích chi phí sản xuất kinh doanh chỉ đƣợc thực hiện thông qua so sánh chi phí 

dự toán và thực hiện nhằm mục đích cung cấp thông tin để kiểm soát chi phí.  

Đánh giá thực trạng về kế toán quản trị thu nhập môi trường 

Thu nhập môi trƣờng chƣa đƣợc nhận diện và xác định độc lập, vì vậy các 

khoản khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động bán phế liệu… tùy thuộc vào mỗi 

doanh nghiệp mà chúng đƣợc doanh nghiệp xác định là doanh thu hoặc khoản thu 

nhập khác. 
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Các kết luận và phát hiện nêu trên về thực trạng vận dụng hệ thống kế toán 

hiện hành cho mục tiêu môi trƣờng của doanh nghiệp đã cho thấy những hạn chế 

của hệ thống kế toán quản trị hiện hành khi gắn kết với các vấn đề môi trƣờng và 

quản lý môi trƣờng trong doanh nghiệp. Các hạn chế nêu trên, một phần từ các 

nguyên nhân chủ quan của doanh nghiệp nhƣng mặt khác cũng từ các nguyên nhân 

khách quan do bản chất của các yếu tố môi trƣờng, và do khuôn mẫu hạn hẹp của kế 

toán truyền thống. 

Đánh giá thực trạng về kế toán quản trị tài sản môi trường 

 Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc khảo sát không nhận 

diện và phân loại tài sản môi trƣờng. Tài sản môi trƣờng tại các doanh nghiệp này 

nếu đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ sẽ đƣợc phân loại, phản ánh vào các tài khoản 

cấp 2 của tài khoản 211 – Nguyên giá TSCĐ hữu hình cùng với các TSCĐ dùng 

cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. 

 Mặt khác, một số trƣờng hợp TSCĐ đƣợc đầu tƣ dùng chung cho cả hoạt 

động SXKD thông thƣờng của doanh nghiệp vừa dùng phục vụ hoạt động môi 

trƣờng nhƣ xe tải vừa chở xỉ thải vừa dùng để chở nguyên liệu, vật liệu,... nhƣng 

không đƣợc các doanh nghiệp này phân loại rõ ràng. 

 Chính vì không nhận diện đƣợc tài sản môi trƣờng sẽ ảnh hƣởng đến kế toán 

quản trị chi phí môi trƣờng vì không xác định đƣợc khấu hao của một TSCĐ ghi 

nhận vào chi phí SXKD hay ghi nhận cho chi phí môi trƣờng. 

Đánh giá thực trạng về kế toán quản trị nợ môi trường 

Các khoản nợ môi trƣờng tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

chƣa đƣợc nhận diện độc lập, chúng đƣợc nhận diện nhƣ các khoản nợ thƣơng mại 

và phát sinh từ hoạt động bảo vệ môi trƣờng phải trả trong kỳ. Tuy nhiên, trong 

nhiều trƣờng hợp trong kỳ có dấu hiệu sẽ phát sinh các khoản nợ môi trƣờng phải 

trả trong tƣơng lai nhƣng các doanh nghiệp chƣa nhận diện, xác định, ghi nhận một 

khoản dự phòng nợ môi trƣờng, nợ tiềm tàng môi trƣờng. 

Với cách phân loại nợ phải trả hiện nay tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên, nợ môi trƣờng đƣợc xếp chung vào các loại nợ thông thƣờng của 

doanh nghiệp theo các loại (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, nợ khác). Vì vậy, việc xác 

định khoản nợ môi trƣờng của đơn vị về chủng loại, quy mô thì không thể xác định 

đƣợc. 
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2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Tuy có vai trò vô cùng quan trọng nhƣng ngành sản xuất thép cũng là ngành 

công nghiệp gây ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng hàng đầu do có lƣợng khí thải, nƣớc 

thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại đƣợc tạo ra trong quá trình sản xuất. Ngoài 

ra, quá trình sản xuất thép cũng đòi hỏi phải tiêu tốn một lƣợng lớn năng lƣợng. 

Trong thời gian vừa qua, đã có hàng loạt các sự cố môi trƣờng của doanh nghiệp 

sản xuất (DNSX) thép, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hƣởng lớn đến kinh tế, xã 

hội. Do vậy, việc áp dụng EMA nhằm giúp các doanh nghiệp này có thể cung cấp 

thông tin đầy đủ cho quá trình ra quyết định của nhà quản lý có ý nghĩa rất quan 

trọng. Với mục tiêu tìm ra các rào cản trong việc áp dụng EMA trong các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên nhằm kiểm chứng với những vấn đề có tính lý 

luận để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng EMA trong các 

doanh nghiệp này, một cuộc khảo sát tại các doanh nghiệp này đã đƣợc thực hiện 

bằng hình thức thu thập dữ liệu qua phiếu khảo sát, đối tƣợng gửi phiếu là các nhà 

quản lý cấp cao, trƣởng phòng/bộ phận môi trƣờng, kế toán trƣởng, nhân viên kế 

toán của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

Nghiên cứu hƣớng đến việc xếp hạng các rào cản theo mức độ ảnh hƣởng 

của chúng đến việc áp dụng EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên và kiểm chứng sự khác biệt về mức độ ảnh hƣởng của các rào cản giữa 

nhóm DNSX thép có qui mô vừa và nhỏ và nhóm DNSX thép có qui mô lớn.  

Nghiên cứu thu thập dữ liệu qua phát phiếu khảo sát, đối tƣợng gửi phiếu là 

các nhà quản lý cấp trung và cấp cao của các DNSX thép. Nhóm nghiên cứu tiến 

hành gửi phiếu, có 49phiếu trả lời hợp lệ. Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 

mức độ trong đó 1 – Hoàn toàn không đồng ý và 5 – Hoàn toàn đồng ý để đánh 

giá mức độ ảnh hƣởng của các rào cản thƣờng gặp trong việc áp dụng EMA. Các 

DNSX thép đƣợc khảo sát sẽ đƣợc phân thành hai nhóm (hai mẫu độc lập)  căn cứ 

vào qui mô của doanh nghiệp. Nếu DNSX thép có có tổng nguồn vốn trên bảng 

cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 trên 100 tỷ  thì đƣợc xếp vào nhóm 1 – nhóm 

DNSX thép có qui mô lớn. Ngƣợc lại, nếu DNSX thép có có tổng nguồn vốn trên 

bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 dƣới 100 tỷ  thì đƣợc xếp vào nhóm 2 – 

nhóm DNSX thép có qui mô nhỏ và vừa. Kết quả phân nhóm cho thấy có 16 phiếu 
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khảo sát thuộc nhóm số 1 (nhóm doanh nghiệp có qui mô lớn) và 33 phiếu khảo 

sát đƣợc xếp vào nhóm 2 (nhóm doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa). 

Kết quả khảo sát nhƣ sau: 

Bảng 2.5. Kết quả kiểm định T về giá trị trung bình của hai mẫu độc lập phân 

loại DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên theo qui mô doanh nghiệp 

TT Các rào cản 

Kiểm định T về giá trị trung bình 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differnce 

1 Thái độ của nhà quản lý doanh nghiệp     

1.1 
Nhà quản lý không sẵn sàng và ƣu tiên cho việc áp 

dụng EMA 
-6.808 47 .000 -1.307 

1.2 

Nhà quản lý cho rằng chất lƣợng và giá cả của sản 

phẩm quan trọng hơn là trách nhiệm môi trƣờng 

trong quyết định mua của khách hàng 

-.990 47 .327 -.127 

1.3 
Thông tin của EMA là không trọng yếu đối với nhà 

quản trị doanh nghiệp 
-2.430 47 .019 -.540 

1.4 Phản ứng lại sự thay đổi -1.764 47 .084 -.324 

2 Cân nhắc mối quan hệ giữa lợi ích – chi phí     

2.1 
Cân nhắc về hiệu quả kinh tế vì chi phí và lợi ích 

của việc áp dụng EMA là không rõ ràng 
-1.057 47 .296 -.093 

2.2 
Giới hạn về nguồn lực tài chính để có thể áp dụng 

EMA 
-4.533 47 .000 -.847 

3 Truyền thông nội bộ     

3.1 

Việc chia sẻ thông tin giữa các bộ phận trong doanh 

nghiệp hạn chế do vậy bộ phận kế toán gặp khó 

khăn trong việc thu thập thông tin liên quan đến 

hoạt động môi trƣờng 

-1.79 47 .080 -.313 

3.2 
Sự không chắc chắn và rõ ràng của các yếu tố tài 

sản, nợ phải trả, chi phí hoặc thu nhập môi trƣờng 
-.651 47 .519 -.097 

4 Chiến lƣợc quản trị doanh nghiệp     

4.1 Thiếu cơ chế chịu trách nhiệm về môi trƣờng -.633 47 .530 -.125 

4.2 
Thiếu gắn kết các vấn đề môi trƣờng trong hoạch 

định kế hoạch chiến lƣợc 
-.959 47 .343 -.119 

4.3 Thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo -5.677 47 .000 -.778 

5 Thiếu xây dựng tổ chức học tập     

5.1 
Nhân viên kế toán của doanh nghiệp có tâm lý ngại 

thay đổi và tìm hiểu kiến thức mới 
-2.657 47 .011 -.506 

5.2 

Hạn chế trong việc xây dựng tổ chức học tập dẫn 

đến kiến thức, kỹ năng của kế toán không đƣợc sử 

dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng 

-.598 47 .553 -.095 

5.3 Trình độ nhân viên kế toán còn hạn chế trong việc -2.314 47 .025 -.402 
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tiếp cận và áp dụng EMA 

6 Thiếu áp lực từ bên ngoài     

6.1 Thiếu các áp lực cƣỡng ép của pháp luật -1.324 47 .192 -.206 

6.2 Thiếu tài liệu hƣớng dẫn EMA -.348 47 .730 -.059 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát 

Kiểm định T về giá trị trung bình của hai mẫu độc lập đã đƣợc thực hiện 

thông qua phần mềm SPSS 20. Theo kết quả trong Bảng 2.4 cho thấy, có 5 rào cản 

trong tổng số 16 rào cản có giá trị Sig. (2-tailed) nhỏ hơn α/2 = 0.025 bao gồm: 

“Nhà quản lý không sẵn sàng và ƣu tiên cho việc áp dụng EMA”, “ Thông tin của 

EMA không trọng yếu đối với nhà quản trị doanh nghiệp”, “Giới hạn về nguồn lực 

tài chính để có thể áp dụng EMA”, “Thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo”, “ Nhân 

viên kế toán của doanh nghiệp có tâm lý ngại thay đổi và tìm hiểu kiến thức mới” 

và “Trình độ nhân viên kế toán còn hạn chế trong việc tiếp cận và áp dụng EMA”, 

nghĩa là những rào cản này đƣợc cho là có mức độ hƣởng khác nhau giữa hai nhóm 

doanh nghiệp. Ngoài ra, 11 rào cản còn lại có Sig. (2-tailed) lớn hơn 0.025 nghĩa là 

những rào cản này có mức độ ảnh hƣởng nhƣ nhau giữa hai nhóm doanh nghiệp. 

Nhƣ vậy, có thể kết luận có sự khác biệt về mức độ ảnh hƣởng của các loại rào cản 

của hai nhóm DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có qui mô lớn và qui mô 

vừa và nhỏ. 

Bảng 2.6. So sánh 5 rào cản quan trọng nhất trong hai nhóm DNSX thép 

Thứ tự 

quan 

trọng 

Nhóm DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên có 

qui mô lớn 

Giá trị 

trung 

bình 

Nhóm DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên có qui mô 

vừa và nhỏ 

Giá trị 

trung bình 

1 
Thiếu tài liệu, văn bản 

hƣớng dẫn EMA 
4.06 

Nhà quản lý không sẵn sàng và 

ƣu tiên cho việc áp dụng EMA 
4.18 

2 

Cân nhắc về hiệu quả kinh 

tế vì chi phí và lợi ích của 

việc áp dụng EMA là 

không rõ ràng 

3.94 

Trình độ của nhân viên kế toán 

còn hạn chế trong việc tiếp cận 

và áp dụng EMA 

4.15 

3 

Hạn chế trong việc xây 

dựng tổ chức học tập dẫn 

đến kiến thức, kỹ năng của 

kế toán không đƣợc sử 

dụng trong hoạt động quản 

lý môi trƣờng 

3.88 
Thiếu tài liệu, văn bản hƣớng 

dẫn EMA 
4.12 

4 

Nhà quản lý cho rằng chất 

lƣợng và giá cả của sản 

phẩm quan trọng hơn là 

trách nhiệm môi trƣờng 

trong quyết định mua của 

khách hàng 

3.81 
Thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh 

đạo 
4.09 

5 Sự không chắc chắn và rõ 3.81 Việc chia sẻ thông tin giữa các 4.06 
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ràng của các yếu tố tài sản, 

nợ phải trả, chi phí hoặc 

thu nhập môi trƣờng 

bộ phận trong doanh nghiệp 

hạn chế do vậy bộ phận kế 

toán gặp khó khăn trong việc 

thu thập thông tin liên quan 

đến hoạt động môi trƣờng 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát 

Bảng 2.5 cho thấy trong số 5 rào cản có ảnh hƣởng lớn nhất đến hai nhóm 

doanh nghiệp thì chỉ  có 1 rào cản giống nhau là rào cản thiếu tài liệu, văn bản 

hƣớng dẫn EMA. Nhƣ vậy, có 4 rào cản có ảnh hƣởng lớn nhất tới việc áp dụng 

EMA khác nhau giữa hai nhóm doanh nghiệp. Đối với nhóm DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên có qui mô lớn thì 4 rào cản ảnh hƣởng lớn nhất còn lại là: 

Cân nhắc về hiệu quả kinh tế vì chi phí và lợi ích của việc áp dụng EMA là không 

rõ ràng, hạn chế trong việc xây dựng tổ chức học tập dẫn đến kiến thức, kỹ năng của 

kế toán không đƣợc sử dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng, nhà quản lý cho 

rằng chất lƣợng và giá cả của sản phẩm quan trọng hơn là trách nhiệm môi trƣờng 

trong quyết định mua của khách hàngvà sự không chắc chắn và rõ ràng của các yếu 

tố tài sản, nợ phải trả, chi phí hoặc thu nhập môi trƣờng. Trong khi đó, 4 rào cản 

còn lại ảnh hƣởng lớn nhất tới việc áp dụng EMA trong nhóm các DNSX thép trên 

địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có qui mô nhỏ và vừa là: Nhà quản lý không sẵn sàng và 

ƣu tiên cho việc áp dụng EMA, trình độ của nhân viên kế toán còn hạn chế trong 

việc tiếp cận và áp dụng EMA, thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo và việc chia sẻ 

thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp hạn chế do vậy bộ phận kế toán gặp 

khó khăn trong việc thu thập thông tin liên quan đến hoạt động môi trƣờng. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƢỜNG 

TRONG CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

3.1. Định hƣớng phát triển ngành sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh  

Thái Nguyên và yêu cầu đối với vấn đề môi trƣờng 

Thái Nguyên là cái nôi của ngành luyện kim cả nƣớc. Hiện nay, mặc dù xu thế 

phát triển có chững hơn nhƣng các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh vẫn 

giữ vai trò quan trọng trong quá trình bình ổn và điều tiết thị trƣờng thép. Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có một số đơn vị sản xuất thép xây dựng chủ đạo. 

Ngoài Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, các đơn vị sản xuất khác gồm Nhà máy 

Cán thép Thái Trung có công suất 500 nghìn tấn/năm, Công ty Liên doanh thép Việt - 

Sing (Natsteelvina) có công suất 200 nghìn tấn/năm. Một số nhà máy sản xuất gang 

luyện thép hoặc cán thép có quy mô nhỏ khác cũng đang hoạt động ở mức vừa 

phải.Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có lợi thế về nguồn nguyên liệu 

sản xuất thép, nhƣng đổi lại công nghệ chế biến của hầu hết các DN trong tỉnh còn 

khá lạc hậu, đã xuống cấp dẫn đến việc chi phí đầu vào cao, gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng.  

   Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề BVMT gắn với sản xuất, các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực từng bƣớc áp dụng các biện pháp sản 

xuất sạch hơn. Cùng với việc phát động phong trào trồng cây xanh, thực hiện quét 

dọn, vệ sinh môi trƣờng nhà xƣởng, hàng năm, các DNSX thép trên địa bàn tỉnh đã 

dành nhiều tỷ đồng đầu tƣ các dự án BVMT, xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải, thực 

hiện quản lý chất thải nguy hại (CTNH) đúng quy định. Đồng thời, các doanh nghiệp 

này đều chủ động phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát môi 

trƣờng thƣờng xuyên, kiểm soát hệ thống nƣớc thải, chất thải trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng và tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công 

tác bảo hộ lao động, BVMT trong lãnh đạo các cấp và toàn bộ công nhân viên.  

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị môi trƣờng trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Báo cáo chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010 (do Đại hội 

IX thông qua) đã xác định mực tiêu tổng quát cho Việt Nam là: “đẩy mạnh công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến 

năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp”. Chiến lƣợc cũng khẳng 

định rõ một trong những quan điểm phát triển quan trọng của giai đoạn này là “phát 

triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trƣởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội và bảo vệ môi trƣờng”. Điều này cho thấy để thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu đã đề ra, Việt Nam sẽ phải tiếp tục thúc đẩy cải cách 

kinh tế, hoàn thiện môi trƣờng kinh doanh, thúc đẩy đầu tƣ đổi mới công nghệ, dịch 

chuyển cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, đồng thời phải bảo đảm công tác 

bảo vệ môi trƣờng. Đây là một thách thức hiện hữu, đòi hỏi cần có sự cân nhắc thấu 

đáo trong quá trình hoạch định các mục tiêu phát triển cũng nhƣ thực hiện những giải 

pháp chính sách môi trƣờng cần thiết nhằm vừa bảo đảm muc tiêu tăng trƣởng kinh 

tế, vừa hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trƣờng sinh thái. 

Ở Việt Nam, hệ thống quản lý và kiểm soát môi trƣờng đã dần đƣợc hình 

thành trên phạm vi cả nƣớc. Đặc biệt, Luật bảo vệ môi trƣờng 1993 và Luật bảo vệ 

môi trƣờng sửa đổi 2005 đã đánh dấu bƣớc hình thành nền tảng pháp lý cho công 

tác quản lý và kiểm soát môi trƣờng ở nƣớc ta. Ngoài ra, nhiều luật khác cũng đã 

đƣợc ban hành có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới các khía cạnh quản lý môi 

trƣờng (nƣớc, đất đai, nguồn lợi thủy hải sản, thực vật...). Cho đến nay đã có nhiều 

văn bản pháp quy do Chính phủ và các Bộ chuyên ngành có liên quan ban hành 

nhằm cụ thể hóa những qui định đƣợc ghi trong các luật liên quan tới môi trƣờng. 

Các nghiên cứu của Deegan (2003) hay của Gray và Bebbington (2000) đã 

cho thấy hiệu quả kinh tế hơn hẳn của các doanh nghiệp có đầu tƣ cho môi trƣờng 

so với các doanh nghiệp chƣa hoặc không đầu tƣ. Ngay đơn giản chỉ áp dụng chính 

sách giảm phế thải, giảm lãng phí trong sản xuất và điều hành hoạt động thì doanh 

nghiệp sẽ có cơ hội giảm đƣợc chi phí đầu vào và tăng hiệu quả đầu ra. Kinh 

nghiệm từ các trƣờng hợp cải tiến việc sử dụng năng lƣợng “sạch”, dùng vật liệu tái 

chế, dùng máy móc, hay xây dựng các văn phòng không tiêu thụ nhiều năng lƣợng 

tại các công ty ở nhiều nƣớc nhƣ Úc, Mỹ, Nhật... cho thấy lợi ích của giảm phế thải 

và vì thế lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể; đó là chƣa kể đến các lợi 

ích vô hình khác nhƣ hình ảnh, danh tiếng... Chính sách phát triển sạch và "xanh" 

này đƣợc nhiều doanh nghiệp áp dụng tự nguyện vì các động cơ kinh tế nói trên. 

Doanh nghiệp cam kết có trách nhiệm xã hội trong hoạt động của mình, cam kết 

hạch toán dựa vào ba mục tiêu chủ yếu cơ bản phải đạt đƣợc trong hoạt động là: 
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trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với môi trƣờng sống và cuối cùng là lợi nhuận 

kinh doanh. 

Từ những lý giải nêu trên có thể thấy việc áp dụng kế toán quản trị môi 

trƣờng là hết sức có ý nghĩa. Hiện nay, thực trạng áp dụng kế toán quản trị môi 

trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên mới chỉ ở mức độ rất 

thấp, do vậy cần đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị môi trƣờng 

tại các đơn vị thép. 

3.3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán quản trị môi trƣờng trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

3.3.1. Phù hợp với hệ thống kế toán quản trị hiện hành 

Các giải pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên phải trên cơ sở phù hợp với hệ thống kế toán quản trị hiện hành. Khi bổ 

sung thêm những nội dung của EMA vào hệ thống kế toán quản trị cần có sự bố trí, 

phân công lại khối lƣợng công việc cho các bộ phận. Tuy nhiên, cần hạn chế tối đa 

việc xáo trộn về cơ cấu tổ chức hay phá vỡ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.  

Sẽ thật lãng phí và bất hợp lý nếu bên cạnh hệ thống kế toán quản trị hiện 

đang áp dụng trong DNSX thép lại có thêm một hệ thống kế toán quản trị phục vụ 

riêng cho mục đích môi trƣờng. Mặc dù có những khác biệt nhất định, nhƣng EMA 

cũng là một bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin kế toán quản trị phục vụ cho 

quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Vì thế, EMA phải đƣợc hoàn thiện dựa trên 

những đặc điểm cơ bản của kế toán quản trị nhƣ thông tin EMA cần linh hoạt, 

nhanh chóng và thích hợp với từng quyết định của nhà quản lý, các tài liệu về EMA 

của các tổ chức đã ban hành chỉ mang tính chất hƣớng dẫn, việc hoàn thiện EMA 

mang tính chất tự nguyện,... 

3.3.2. Phù hợp và hài hòa giữa chi phí và lợi ích 

 Mục tiêu của nhà quản trị luôn luôn là lợi nhuận, việc áp dụng EMA cũng 

không nằm ngoài mục tiêu đó, nên khi tiến hành áp dụng đầy đủ các nội dung của 

EMA các nhà quản trị của DNSX thép cần cân nhắc giữa lợi ích và chi phí bỏ ra. 

Không nên lãng phí nguồn lực tài chính và con ngƣời để áp dụng các nội dung của 

EMA mà không mang lại hiệu quả cao hoặc là xét thấy doanh nghiệp mình không 

thực sự cần thiết. 

 EMA thực sự là một công cụ hữu ích để mang lại hiệu quả cao cho các 
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DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Việc áp dụng EMA giúp các nhà quản 

trị nhận diện đƣợc chi phí môi trƣờng phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, 

và có nhận diện đƣợc mới có cơ hội để kiểm soát và cắt giảm chi phí, hạ giá thành 

sản phẩm. Hơn nữa, EMA cũng giúp xác định chi phí môi trƣờng chính xác hơn từ 

đó giúp các nhà quản trị trong quá trình định giá sản phẩm hợp lý, tăng sức cạnh 

tranh trên thị trƣờng. Tuy nhiên, các nhà quản trị DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên cần hoàn thiện nội dung EMA theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp 

mình, vừađảm bảo thông tin hữuích nhƣng cũng tránh phát sinh thêm chi phí lớn, 

không cần thiết. 

3.3.3. Kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 

Các giải pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên phải đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Trong kế toán, thông tin của kế toán tài chính chủ yếu phục vụ cho các đối tƣợng 

bên ngoài doanh nghiệp, thì thông tin của kế toán quản trị chỉ phục vụ cho các nhà 

quản trị nội bộ. Đối với kế toán tài chính, Nhà nƣớc có những qui định thống nhất 

cho tất cả các doanh nghiệp, còn với kế toán quản trị, các quy định của Nhà nƣớc 

chỉ mang tính chất hƣớng dẫn. Kế toán tài chính và kế toán quản trị có mối quan hệ 

chặt chẽ về mặt số liệu, thông tin. Theo yêu cầu này, đòi hỏi việc đề xuất các giải 

pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên phải 

đảm bảo cho sự kết hợp một cách tốt nhất giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Tại Việt Nam bắt đầu thực hiện kiểm toán nhà nƣớc về môi trƣờng và kiểm 

toán năng lƣợng. Do các DNSX thép khai thác và sử dụng nhiều tài nguyên thiên 

nhiên, tiêu hao nhiều năng lƣợng, có khối lƣợng phát thải lớn nên các DNSX thép là 

một trong nhữngđơn vị đầu tiên đƣợc kiểm toán. Năm 2015, kiểm toán nhà nƣớc 

khu vực X đã lần đầu tiên tiến hành kiểm toán môi trƣờng, khách thể kiểm toán 

đƣợc lựa chọn là những doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản và có ba 

doanh nghiệp thép/13 doanh nghiệp đƣợc kiểm toán. Do vậy, việchoàn thiện EMA 

sẽđápứng tốt hơn nữa trong quá trình cung cấp thông tin cho nhà quản trị, hạn chế 

đƣợc các rủi ro môi trƣờng cho DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

3.3.4. Phù hợp với quá trình toàn cầu hóa 

Các giải pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên phải theo xu hƣớng hội nhập kế toán quốc tế trên cơ sở kế thừa, tham khảo 

kinh nghiệm và tài liệu hƣớng dẫn EMA của các nƣớc trên thế giới. Hội nhập kinh 

tế quốc tế là một xu hƣớng tất yếu của quá trình phát triển kinh tế nƣớc ta, kế toán 
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với tƣ cách là một công cụ quản lý kinh tế, cũng không thể đứng ngoài xu hƣớng 

đó. Thông tin, số liệu kế toán cung cấp không chỉ sử dụng phục vụ cho các nhà 

quản lý Việt Nam, mà nó còn phải đáp ứng đƣợc yêu cầu của các đối tác kinh 

doanh, đặc biệt là các đối tác đến từ các nƣớc phát triển – nơi có các quy định về 

môi trƣờng và công khai thông tin môi trƣờng rất nghiêm ngặt. Theo yêu cầu này, 

các giải pháp hoàn thiện EMA trong DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

phải trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có sự phát triển về EMA. 

3.4. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

3.4.1. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường 

3.4.1.1. Giải pháp hoàn thiện nhận diện và phân loại chi phí môi trường 

 Giải pháp hoàn thiện nhận diện chi phí môi trƣờng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí môi trƣờng tại các DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên chỉ nhận diện đƣợc các chi phí môi trƣờng là chi phí cuối 

đƣờng ống hay là các chi phí xử lý phát thải và khí thải. Thậm chí, một số chi phí 

môi trƣờng hữu hình nhƣng không đƣợc các DNSX thép nhận diện. Thêm nữa, 

không một DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên nào nhận diện đƣợc chi phí 

của chất thải.  

Để cung cấp thông tin chính xác về chi phí môi trƣờng cho nhà quản lý thì kế 

toán của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cần phải nhận diện đầy đủ 

chi phí môi trƣờng. Hiện nay, các doanh nghiệp này đã nhận diện đƣợc một số 

khoản chi phí cơ bản thuộc chi phí bảo vệ môi trƣờng. Do vậy, để hoàn thiện hơn, 

các DNSX thép cần nhận diện thêm khoản chi phí của phát thải. Cụ thể, chi phí môi 

trƣờng cần nhận diện trong DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên gồm: 

- Chi phí bảo vệ môi trường: Căn cứ vào định nghĩa “hoạt động bảo vệ môi 

trƣờng” trong Luật Bảo vệ môi trƣờng, chi phí bảo vệ môi trƣờng là toàn bộ các chi 

phí vật tƣ, chi phí nhân công và chi phí chung khác (chi phí khấu hao, chi phí dịch 

vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền,…) bỏ ra để giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm 

môi trƣờng; khắc phục, cải thiện, phục hồi môi trƣờng; ứng phó sự cố môi trƣờng.  

- Chi phí của phát thải, gồm hai loại: (1) Chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi 

phí chế biến để tạo ra phát thải; (2) Chi phí năng lƣợng. Trong đó: 
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Chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi phí chế biến để tạo ra phát thải: Phát thải 

của các DNSX thép bao gồm chất lỏng (nƣớc thải), chất thải rắn (xỉ, đất đá thải, vảy 

cán,…), chất khí (khí thải, bụi). Việc nhận diện chi phí của phát thải đƣợc mô tả 

nhƣ bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Nhận diện chi phí phát thải trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên 

Loại 

phát 

thải 

Nguồn phát 

sinh 
Công nghệ xử lý 

Nhận diện chi phí của 

phát thải 

Nƣớc 

thải 

sinh 

hoạt 

Phát sinh từ quá 

trình sinh hoạt 

của CB CNV 

Thu gom, tập chung và xử 

lý sinh học, thải ra môi 

trƣờng. 
Nhận diện chi phí nƣớc 

thải sinh hoạt và nƣớc thải 

sản xuất bị rò rỉ trong quá 

trình tuần hoàn 

Nƣớc 

thải 

sản 

xuất 

Phát sinh từ quá 

trình làm mát 

sản phẩm và 

thiết bị. 

Nƣớc thải sản xuất đƣợc thu 

gom về bể lắng, làm mát và 

tuần hoàn tái sử dụng hoàn 

toàn.  

Khí 

thải 

Phát sinh từ lò 

nung phôi, luyện 

thép. 

Sử dụng biện pháp trao đổi 

nhiệt, lọc bụi tĩnh điện,… 

Không nhận diện vì khó 

thống kê đƣợc khối lƣợng 

thải 

Bụi 

Bụi phát sinh từ 

quá trình sản 

xuất bốc dỡ, vận 

chuyển sản 

phẩm 

Áp dụng giải pháp ngăn 

ngừa, hạn chế tối đa quá 

trình phát tán lƣợng bụi  

bằng cách tƣới nƣớc, vệ sinh 

nhà xƣởng, trồng cây xanh 

và xây tƣờng rào bao quanh 

xƣởng,… 

Không nhận diện vì khó 

thống kê đƣợc khối lƣợng 

thải 

Ồn 

Ồn phát sinh chủ 

yếu từ quá trình 

vận hành máy 

móc thiết bị, quá 

trình bốc xếp 

Áp dụng giải pháp hạn chế 

tối đa sự phát sinh từ nguồn 

của lƣợng phát thải này 

bằng cách định kỳ thƣờng 

xuyên bảo dƣỡng thiết bị, 

Không nhận diện 
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Loại 

phát 

thải 

Nguồn phát 

sinh 
Công nghệ xử lý 

Nhận diện chi phí của 

phát thải 

nguyên vật liệu, 

và vận chuyển 

sản phẩm. 

nâng cao nhận thức cho cán 

bộ công nhân viên trong 

doanh nghiệp. 

Chất 

thải 

rắn 

Chất thải sinh 

hoạt 

Thu gom  tập trung đúng 

lƣợng rác này đƣợc doanh 

nghiệp môi trƣờng đô thị 

vận chuyển, xử lý. 

Nhận diện chi phí chất thải 

rắn 

Chất thải sản 

xuất. 

Thu gom tập trung, phơi 

khô, tái sử dụng. 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp 

Nhƣ vậy, chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi phí chế biến phát thải trong các 

DNSX thép đƣợc nhận diện là chi phí chất thải rắn. Chi phí năng lƣợng gồm chi phí 

điện, chi phí than, chi phí dầu FO,… 

Giải pháp hoàn thiện phân loại chi phí môi trƣờng 

Để cung cấp một cách đầy đủ, chính xác thông tin chi phí môi trƣờng cho 

nhà quản lý, các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cần tiến hành phân loại 

chi phí môi trƣờng một cách khoa học. Phân loại chi phí môi trƣờng thích hợp là 

bƣớc đầu tiên, quan trọng để có thể tiến hành quản trị chi phí môi trƣờng. Qua khảo 

sát cho thấy chƣa có một DNSX thép nào tiến hành phân loại chi phí môi trƣờng.  

Có rất nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại chi phí môi trƣờng nhƣ phân 

loại chi phí môi trƣờng theo nội dung kinh tế, theo chức năng, theo chi phí chất 

lƣợng, khả năng nhận biết, chu kỳ sống sản phẩm,… Tuy nhiên, dƣới cấp độ DNSX 

thì nhóm nghiên cứu cho rằng ở giai đoạn đầu mới tiếp cận EMA, việc phân loại chi 

phí môi trƣờng theo tiêu thức nội dung kinh tế của UNDSD (2001) có ƣu điểm là 

các chi phí môi trƣờng rõ ràng, đầy đủ. Mặt khác, qua khảo sát, các DNSX thép 

trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đang nhận diện đƣợc các chi phí môi trƣờng cơ 

bản thuộc nội dung xử lý chất thải, phòng ngừa và quản lý. Nhƣ vậy, nếu phân 

loại theo tiêu thức này thì các DNSX thép chỉ cần bổ sung thêm chi phí chất thải 

rắn và sắp xếp các chi phí môi trƣờng đã nhận diện theo các nhóm của tiêu thức. 
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Phân loại chi phí môi trƣờng theo tiêu thức nội dung kinh tế sẽ giúp các DNSX 

thép gần với các chi phí môi trƣờng mà doanh nghiệp đã nhận diện đƣợc,  giúp 

các doanh nghiệp này dễ thực hiện, dễ hiểu. Phân loại chi phí môi trƣờng trong 

các DNSX thép đƣợc mô tả ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Phân loại chi phí môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên 

STT 

Loại chi 

phí môi 

trƣờng 

Danh mục chi phí môi trƣờng 

1 

Chi phí 

xử lý 

chất thải 

- Chi phí khấu hao các thiết bị có liên quan đến hoạt động môi 

trƣờng nhƣ chi phí khấu hao hệ thống khử bụi, lọc bụi, chi phí 

khấu hao hệ thống bơm nƣớc tuần hoàn, chi phí khấu hao ô tô tải 

tập kết chất thải rắn, chi phí khấu hao kho lƣu giữ thu gom chất 

thải nguy hại,… 

- Chi phí vật tƣ, hóa chất và dịch vụ mua ngoài để vận hành, bào 

trì, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc xử lý phát thải nhƣ hệ thống khử 

bụi, hệ thống lọc bụi lò, hệ thống bơm nƣớc tuần hoàn, kho lƣu giữ 

chất thải nguy hại,… Chi phí thùng phuy đựng dầu mỡ thải. 

- Chi phí nhân công gồm tiền lƣơng, phụ cấp, tiền ăn ca và các khoản 

trích theo lƣơng theo tỷ lệ tính vào chi phí của bộ phận thu gom chất 

thải, công nhân vệ sinh môi trƣờng, công nhân kiểm soát khí thải, 

nƣớc thải,… 

- Phí môi trƣờng nhƣ phí BVMT nƣớc thải công nghiệp, phí 

BVMT chất thải rắn, phí cấp quyền khai thác quặng sắt, khai thác 

than, lệ phí quan trắc môi trƣờng. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ 

vận chuyển xỉ thải, xúc xỉ thải, thuê xe chuyên dùng hút bể,… 

- Chi phí nộp phạt khi doanh nghiệp vi phạm các quy định về môi 

trƣờng nhƣ vi phạm quản lý chất thải rắn, vi phạm qui định về 

nhập khẩu thép phế,... 

2 Chi phí - Chi phí nhân viên quản lý hoạt động môi trƣờng là tiền lƣơng, 
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STT 

Loại chi 

phí môi 

trƣờng 

Danh mục chi phí môi trƣờng 

phòng 

ngừa và 

quản lý 

môi 

trƣờng 

phụ cấp,… và các khoản trích theo lƣơng tính vào chi phí theo tỷ 

lệ qui định của nhân viên/chuyên viên bộ phận/phòng/ban Môi 

trƣờng, nhân viên kiểm toán nội bộ về vấn đề môi trƣờng, nhân 

viên truyền thông hoạt động môi trƣờng (nếu có),…  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động quản lý môi 

trƣờng: Chi phí cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn về công tác môi 

trƣờng, chi phí hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BVMT, 

chi phí kiểm toán môi trƣờng,… 

- Chi phí nghiên cứu và phát triển (R và D) dự án môi trƣờng
 (*)

 

- Chi phí phát sinh do áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, sử 

dụng nguyên liệu, vật liệu thay thế thân thiện với môi trƣờng
(**) 

- Chi phí quản lý môi trƣờng khác: Chi phí trồng cây xanh, chi phí in 

ấn báo cáo về môi trƣờng, chi phí tiếp khách (tiếp đón đoàn kiểm toán 

môi trƣờng, sở tài nguyên môi trƣờng, ban môi trƣờng của đơn vị cấp 

trên,…), chi phí tài trợ môi trƣờng sinh thái cho cộng đồng địa phƣơng 

(nhƣ chi phí xây giếng khoan cho ngƣời dân, chi phí máy lọc nƣớc cho 

ngƣời dân,…) 

3 
Chi phí 

phát thải 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu của chất thải rắn: Chi phí quặng sắt, 

chi phí thép phế, than,… 

- Chi phí chế biến của chất thải rắn: Chi phí nhân công trực tiếp 

sản xuất, chi phí sản xuất chung 

- Chi phí năng lƣợng: Điện, than, dầu FO, khí hóa lỏng,… 

- Chi phí nƣớc thải 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

(*) 
Chỉ có các dự án với mục đích chính là cải thiện hiệu quả môi trƣờng thì 

chi phí nhân viên dự án và các chi phí liên quan khác mới đƣợc ghi nhận là chi phí 

môi trƣờng. Các dự án phục vụ cho hoạt động SXKD theo yêu cầu đều phải xem xét 

các vấn đề môi là một nội dung bắt buộc thì chi phí nghiên cứu và phát triển của các 
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dự án này không đƣợc ghi nhận vào chi phí môi trƣờng doanh nghiệp.  

(**)
 Các DNSX thép áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn một phần là để cải 

thiện môi trƣờng nhƣng phần lớn là để cải tiến sản xuất. Thông thƣờng các công 

nghệ mới cũng sử dụng ít năng lƣợng, có khả năng sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn 

và phát thải ít hơn. Nhƣ vậy, nếu công nghệ sản xuất sạch hơn đƣợc đầu tƣ vì mục 

đích bảo vệ môi trƣờng thì các chi phí phát sinh mới đƣợc ghi nhận vào chi phí môi 

trƣờng. Còn nếu việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn chỉ đơn thuần là việc 

thay thế thƣờng xuyên/định kỳ công nghệ cũ (việc làm giảm ô nhiễm môi trƣờng 

chỉ là “vô tình” đƣợc tích hợp) thì không nên coi đây là một chi phí môi trƣờng. 

Tuy nhiên, vì mục đích nâng cao uy tín nên các doanh nghiệp thƣờng nhấn mạnh 

đây là một khoản đầu tƣ cho bảo vệ môi trƣờng. 

3.4.1.2. Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định chi phí môi trường 

a. Phƣơng pháp xác định chi phí môi trƣờng dƣới thƣớc đo hiện vật 

Kết quả nghiên cứu cho thấy kế toán quản trị hiện hành của các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên phản ánh, theo dõi chi phí môi trƣờng dƣới 

thƣớc đo tiền tệ, chƣa phản ánh theo thƣớc đo hiện vật. Đây cũng là một phần 

nguyên nhân các doanh nghiệp này không thể đánh giá hiệu quả môi trƣờng 

thông qua các chỉ số đánh giá. Do vậy, EMA cần phải kết hợp cung cấp cả thông 

tin dƣới thƣớc đo tiền tệ và thƣớc đo hiện vật.  

 Việc theo dõi, phản ánh thông tin vật chất của dòng chảy năng lƣợng, nƣớc, 

vật liệu và chất thải là nội dung rất quan trọng của EMA bởi các thông tin này sẽ 

giúp đánh giá và báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động môi trƣờng của một 

doanh nghiệp. Trên thực tế, các thông tin này đã đƣợc các bộ phận khác trong 

doanh nghiệp theo dõi nhƣ bộ phận sản xuất, bộ phận môi trƣờng. Tuy nhiên, các 

thông tin này không đƣợc đối chiếu với số liệu của bộ phận kế toán quản trị do kế 

toán các doanh nghiệp không tiến hành phản ảnh, ghi chép thông tin này. Do vậy, 

bộ phận kế toán quản trị cần có sự trợ giúp của truyền thông nội bộ để thu thập 

đƣợc các thông tin này từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp.  

 Dƣới góc độ của EMA, bộ phận kế toán quản trị sẽ phải tiến hành theo dõi, 

phản ánh toàn bộ đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất dƣới thƣớc đo hiện vật. 

Việc tính toán dòng chảy đầu vào gồm năng lƣợng, nƣớc, vật liệu và dòng chảy đầu 

ra là chất thải của một doanh nghiệp đƣợc dựa trên cân bằng vật liệu  hoặc đƣợc gọi 
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là cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, cần phải thực hiện cân bằng năng lƣợng và cân 

bằng nƣớc riêng biệt với các cân bằng vật liệu khác. Cơ sở tính toán là dựa trên giả 

thiết tất cả khối lƣợng đầu vào phải trở thành đầu ra, mức độ chính xác của cân 

bằng vật liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào việc thu thập dữ liệu và chất lƣợng của 

dữ liệu thu thập đƣợc.Căn cứ để xác định cân bằng vật liệu là phƣơng trình cân 

bằng sinh thái (eco-balance account). Phƣơng trình này đƣợc mô tả nhƣ sau: 

 

Hình 3.1. Phƣơng trình cân bằng sinh thái 

 Hoặc cụ thể hơn: 

Tổng lƣợng 

đầu vào 
= 

Tổng lƣợng đầu 

ra là sản phẩm 
+ 

Tổng lƣợng đầu ra 

không tạo ra sản phẩm 
(5.9) 

Dựa trên phƣơng trình cân bằng sinh thái, kế toán có thể triển khai các 

phƣơng trình cân bằng chi tiết nhƣ: Phƣơng trình cân bằng nguyên vật liệu; phƣơng 

trình cân bằng nƣớc, phƣơng trình cân bằng năng lƣợng… cho từng giai đoạn hoặc 

chu kỳ hay bộ phận sản xuất 

Số liệu dùng trong cân bằng vật liệu có thể đƣợc thu thập từ: Sổ sách ghi 

chép hoặc đo đạc trực tiếp. Các số liệu sử dụng cần quy đổi về cùng một đơn vị sản 

phẩm. Số liệu dòng thải trong cân bằng vật liệu lý tƣởng nhất là có kèm thêm thông 

số về nguyên liệu hoặc dạng biến đổi mới của nguyên liệu bị mất theo dòng thải để 

tiện cho việc xác định chi phí dòng thải ở bƣớc tiếp theo. Tuy nhiên, không có cân 

bằng nào là hoàn thiện. Khi ghép số liệu của từng công đoạn và số liệu tổng thể của 

cả dây chuyền sẽ xuất hiện sai số do tính chính xác của số liệu, do tổng của nhiều 

dòng thải nhỏ chƣa đƣợc kể đến nhƣ bay hơi, rơi vãi.... Mục đích của cân bằng vật 

liệu là tìm ra các dòng thải lãng phí lớn nhất để tập trung giảm thiểu. 

 Cân bằng vật liệu có thể thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, các thông tin 

hiện vật có thể đƣợc thu thập ở cấp toàn bộ doanh nghiệp hoặc theo từng bộ phận 

hoặc vật liệu đầu vào và dòng thải của một quy trình sản xuất, một dòng sản phẩm, 

 

 

Tổng khối lƣợng nguyên vật 

liệu hoặc nguồn lực đầu vào 

Tổng khối lượng đầu ra là sản 

phẩm chế tạo 

Tổng khối lượng đầu ra không tạo 

ra sản phẩm (chất thải và khí thải) 
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một loại dịch vụ,… tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin. Và để tăng chất 

lƣợng của dữ liệu thu thập đƣợc cần có sự kiểm tra chéo việc cân bằng vật liệu ở 

các cấp khác nhau. Để thu thập đƣợc một bộ dữ liệu hoàn chỉnh và chi tiết về dòng 

chảy đầu vào - đầu ra dƣới thƣớc đo hiện vật cần phải theo dõi ở tất cả các khâu 

luân chuyển khác nhau. Ví dụ nhƣ cần thu thập dữ liệu vật liệu đầu vào từ khâu mua 

sắm vật liệu, giao hàng, kiểm kê, phân phối nội bộ, sử dụng và vận chuyển sản 

phẩm. Tƣơng tự đối với chất thải cần phải theo dõi từ khâu thu gom, tái chế, xử lý 

và thải bỏ. Đây chính là nội dung của kế toán dòng chảy vật liệu. 

 Dữ liệu hiện vật của dòng chảy vật liệu có thể đƣợc thu thập dƣới dạng số 

tuyệt đối hoặc số tƣơng đối. Dữ liệu số tuyệt đối nhƣ tổng lƣợng nƣớc sạch tiêu thụ 

mỗi năm, tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh mỗi năm,… Đây là dữ liệu quan trọng để 

đánh giá tác động đến môi trƣờng. Dữ liệu số tƣơng đối ví dụ nhƣ khối lƣợng nƣớc 

sạch tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm, khối lƣợng nƣớc thải đƣợc tạo ra cho mỗi 

đơn vị sản phẩm đƣợc sản xuất,… Dữ liệu tƣơng đối thể hiện hiệu quả môi trƣờng 

của một doanh nghiệp từ năm này đến năm khác, thể hiện những nỗ lực trong việc 

quản lý hoạt động môi trƣờng. 

b. Phƣơng pháp xác định chi phí môi trƣờng dƣới thƣớc đo tiền tệ 

Chi phí môi trƣờng trong DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đƣợc 

nhận diện và phân loại gồm chi phí xử lý chất thải, chi phí pòng ngừa và quản lý 

môi trƣờng, chi phí phát thải. Tùy thuộc vào mỗi loại chi phí môi trƣờng, kế toán 

quản trị cần áp dụng phƣơng pháp xác định chi phí phù hợp. Cụ thể nhƣ sau: 

Phương pháp xác định chi phí xử lý chất thải, chi phí phòng ngừa và quản 

lý môi trường 

 Theo kết quả khảo sát, các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đang áp 

dụng xác định chi phí theo phƣơng pháp chi phí thực tế. Chi phí môi trƣờng là một góc 

độ tƣơng đối mới mẻ trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, để 

đơn giản và dễ làm thì giai đoạn đầu mới tiếp cận EMA, các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên nên xác định chi phí xử lý chất thải, chi phí phòng ngừa và quản lý 

môi trƣờng theo phƣơng pháp chi phí thực tế. Nhƣ vậy, chi phí xử lý chất thải, chi phí 

phòng ngừa và quản lý môi trƣờng đƣợc xác định căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các 

tài khoản 621, tài khoản 622 và tài khoản 627. 

Phương pháp xác định chi phí phát thải 
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Trong nội dung giải pháp hoàn thiện nhận diện chi phí môi trƣờng, chi phí 

của phát thải trong DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên gồm chi phí chất thải 

rắn, chi phí năng lƣợng và chi phí nƣớc thải.  

Theo kết quả nghiên cứu, các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên đều 

ghi nhận toàn bộ chi phí phát thải cho đầu ra là sản phẩm mà không phân bổ các chi 

phí sản xuất này cho đầu ra không phải là sản phẩm. Vì không nhận diện đƣợc chi 

phí phát thải là chi phí môi trƣờng nên các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên đã không tiến hành xác định khoản chi phí này. Nhƣ vậy, thông tin về chi 

phí môi trƣờng phát sinh đƣợc cung cấp cho các nhà quản trị không đầyđủ. 

Lựa chọn phương pháp xác định chi phí phát thải 

Chi phí môi trƣờng theo phƣơng pháp truyền thống chƣa xét đến chi phí “ẩn” 

là chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí năng lƣợng, chi phí nƣớc công nghiệp mất 

mát theo dòng thải mà chỉ xét chi phí xử lý môi trƣờng đối với các dòng thải làm 

ảnh hƣởng đến quyết định đầu tƣ môi trƣờng. Do đặc thù của công nghệ sản xuất 

thép, các khoản mục chi phí này chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí sản xuất, do 

vậyđể xác định các khoảnchi phí này thì phƣơng pháp xác định chi phí theo dòng 

vật liệu (MFCA) là thích hợp nhất. Phƣơng pháp MFCA đƣợc giới thiệu từ những 

năm 1990 tại Đức và hiện nay đang đƣợc áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp của 

Nhật Bản và trở thành công cụ cực kỳ hiệu quả. 

Nội dung phương pháp xác định chi phí phát thải 

Phƣơng pháp xác định chi phí chất thải rắn 

Khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu của chất thải rắn trong các DNSX thép 

bao gồm: Chi phí thép phế, chi phí quặng sắt, chi phí gang lỏng, chi phí gang thỏi, 

chi phí vôi, chi phí than, chi phí điện, chi phí oxi,… 

Để xác định chi phí nguyên liệu, vật liệu của chất thải rắn, DNSX thép Việt 

Nam cần thực hiện các bƣớc sau đây: 

 MFCA bƣớc 1: Chuẩn bị sơ đồ dây chuyền sản xuất 

Sơ đồ dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp thép sẽ đƣợc xây dựng dựa 

trên qui trình công nghệ sản xuất thép. Sơ đồ dây chuyền sản xuất thép bao gồm ba 

công đoạn của quá trình sản xuất phôi thép, cụ thể là công đoạn chế biến, công đoạn 
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lò điện hồ quang và công đoạn đúc liên tục. Mỗi công đoạn của quá trình sản xuất 

đƣợc thể hiện chi tiết nguyên liệu, vật liệu đầu vào và các đầu ra là sản phẩm và đầu 

ra không là sản phẩm. 

 

Hình 3.2. Nguyên nhiên liệu và các phát thải môi trƣờng của CNSX 

thép lò điện 

Nguồn: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên 

 MFCA bƣớc 2: Cân bằng vật liệu 

Bảng 3.3. Cân bằng vật liệu là chất rắn tại công đoạn sản xuất phôi thép 

Chất rắn đầu vào Lƣợng đầu ra 

thành phẩm - 

Phôi thép 

 Chất rắn đầu ra phi thành phẩm 

STT Tên nguyên liệu, vật liệu ĐVT 
Khối lƣợng 

đầu vào 
 Loại 

Khối 

lƣợng 

I Nguyên liệu chính       

1 FeMn 62%-65% Tấn 240.534 130.410  Xỉ 11,422.26 

2 Fe Si 72%-75% Tấn 230.110 14,381.88  Vẩy oxi sắt 2,829.94 

3 Si Li cô Mn Tấn 298.774 2,489.78  Bùn lắng 149.30 

4 Tiêu hao kim loại Tấn 67,182.631 3,012.67  Vật liệu chịu lửa 2,887.61 

II Vật liệu phụ     Dầu 47.78 

1 Chất khử Các bit Silic (C-Si) Tấn 0.960 8.727  Chất khác 179.16 

2 Chất phức hợp luyện kim Tấn 1.079 7.193    

3 Đô lô mít luyện kim Tấn 927.756 5,154.20    

4 Than điện cực ` 450 L1800 Tấn 143.703 3,592.58    

Chế biến 
Điện 

Dầu, mỡ 

Sắt phế liệu 

Đất, cát, chất phi kim loại (R) 

Dầu mỡ rò rỉ (L) 

Tiếng ồn 

 

 

 

Lò điện  

hồ quang 

Sắt thép vụn 

Điên 

Điện cực 

FeMn75 

FeSi65 

Dầu, nhớt, mỡ 

Nƣớc làm mát 

 

 

 
Bụi, COx, NOx (K) 

Dầu, mỡ rò rỉ (L) 

Nƣớc rò rỉ (L) 

Nhiệt (K) 

Tiếng ồn  

 

 

 

Đúc liên tục 

Cát vàng 

Nƣớc thủy tinh 

Điện 

Dầu, nhớt, mỡ 

Nƣớc làm nguội 

Bụi, SiO2 (K) 

Hơi nƣớc (K) 

Nhiệt (K) 

Tiến ồn 

Thỏi phế, đầu mẩu (vào chế biến) 

 

Thép phôi 
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5 Than điện cực ` 350 L1800 Tấn 64.973 1,856.37    

6 Vôi luyện kim Tấn 3,017.093 5,201.88    

III Nhiên liệu       

1 Than cám cốc Tấn 541.984 21,830.85    

 Tổng cộng  72,649.6 57,666.5   14,983.1 

Nguồn: Tính toán của tác giả với số liệu của Nhà máy Luyện thép Lưu Xá 

Nhƣ vậy, cân bằng chất rắn trong công đoạn sản xuất phôi là: Lƣợng chất rắn 

đầu vào là 72,649.6 tấn; Tổng lƣợng chất rắn đầu ra là 72,649.6 tấn (gồm 57,666.5 

tấn phôi thép và 14,983.1 tấn chất thải rắn). 

 MFCA bƣớc 3: Xác định chi phí của dòng thải 

Sau khi đã xác định đƣợc lƣợng nguyên liệu, vật liệu đầu vào nằm trong phôi 

thép sẽ xác định đƣợc chi phí nguyên liệu, vật liệu đầu vào tính cho thành phẩm và chi 

phí nguyên liệu, vật liệu đầu vào tính cho đầu ra không phải là sản phẩm. Cụ thể nhƣ sau: 

Chi phí nguyên 

liệu, vật liệu tính 

cho phôi thép 

= 

Khối lƣợng nguyên 

liệu, vật liệu nằm 

trong phôi thép 

x 

Đơn giá nguyên 

liệu, vật liệu 

tƣơng ứng 

Chi phí nguyên 

liệu, vật liệu tính 

cho chất thải rắn 

= 
Tổng chi phí nguyên 

liệu, vật liệu đầu vào 
- 

Chi phí nguyên 

liệu, vật liệu tính 

cho phôi thép 
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Bảng 3.4. Bảng phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu tính cho thành phẩm 

STT Tên nguyên liệu, vật liệu Đơn giá 

Chi phí  NLVL đầu vào 
Chi phí NLVL tính cho 

phôi thép 

Khối 

lƣợng 

(tấn) 

Thành tiền 

Khối 

lƣợng 

(tấn) 

Thành tiền 

I Nguyên liệu chính      

1 FeMn 62%-65% 20 005 639 240.534 4,812,036,470 130.410 2,608,935,436 

2 Fe Si 72%-75% 24 465 570 230.110 5,629,772,407 16,436.43 351,860,897,765 

3 Si Li cô Mn 19 461 629 298.774 5,814,628,810 2,489.78 48,455,240,083 

4 Tiêu hao kim loại 6 913 028 67,182.631 464,435,378,904 3,012.67 20,826,698,606 

II Vật liệu phụ      

1 Chất khử Các bit Silic (C-Si) 16.37 0.960 16 8.727 143 

2 Chất phức hợp luyện kim 14.43 1.079 16 7.193 104 

3 Đô lô mít luyện kim 1.34 927.756 1,241 5,154.20 6,897 

4 Than điện cực ` 450 L1800 54.34 143.703 7,809 3,592.58 195,228 

5 Than điện cực ` 350 L1800 43.67 64.973 2,837 1,856.37 81,064 

6 Vôi luyện kim 1.01 3,017.093 3,057 5,201.88 5,271 

III Nhiên liệu      

1 Than cám cốc 3.13 541.984 1,696 21,830.85 68,331 

 Tổng cộng   480,691,833,263  423,752,128,926 

Nguồn: Tính toán của tác giả với số liệu của Nhà máy Luyện thép Lưu Xá 

Căn cứ vào bảng 3.4 sẽ xác định đƣợc chi phí nguyên liệu, vật liệu tính cho 

chất thải rắn là 56,939,704,337 đồng (480,691,833,263 đồng – 423,752,128,926 

đồng). Khoản chi phí này phải đƣợc nhận diện và tính vào tổng chi phí môi trƣờng 

phát sinh tại đơn vị.  

Phƣơng pháp MFCA không chỉ đƣợc sử dụng để tính toán, cung cấp thông 

tin về chi phí nguyên liệu, vật liệu của phế thải mà còn giúp các nhà quản lý đánh 

giá hiệu quả trong sản xuất. Theo phƣơng pháp truyền thống, để xác định quá trình 

sản xuất tiết kiệm hay lãng phí vật tƣ thì dựa trên chênh lệch giữa số thực tế so với 

số kế hoạch. Tuy nhiên, phƣơng pháp MFCA chỉ ra lƣợng chi phí nguyên liệu, vật 

liệu không nằm trong thành phẩm phôi thép mà nằm trong chất thải rắn đƣợc cho là 

lãng phí. Nhƣ vậy, với số liệu tại Nhà máy Luyện thép Lƣu Xá thì tỷ lệ thu hồi phôi 

thép đạt 88,15% hay nói cách khác tỷ lệ lãng phí nguyên liệu, vật liệu là 11,85%. 

Phương pháp xác định chi phí năng lượng 
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Năng lƣợng đƣợc sử dụng trong quá trình sản xuất thép gồm điện, dầu FO, 

khí hóa lỏng,… Năng lƣợng đƣợc dùng tạo ra nhiệt năng cho quá trình sản xuất, 

không tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Do vậy, theo quan điểm củaIFAC 

(2005), UNDSD (2001) thì chi phí năng lƣợng sẽ đƣợc nhận diện là chi phí môi 

trƣờng mà không đƣợc phân bổ cho đầu ra là sản phẩm. Tuy nhiên, nhƣ đã phân 

tích ở nội dung đặc điểm công nghệ sản xuất thép ảnh hƣởng đến EMA, quá trình 

sản xuất thép đều tạo ra một lƣợng khí thải và bụi khá lớn với nhiệt độ rất cao đƣợc 

phát thải ra, các DNSX thép đã tận dụng nhiệt thải của lò luyện thép và cán thép để 

phátđiện tái sản xuất. Nhƣ vậy, không phải là toàn chi phí năng lƣợng đầu vào đều 

là chi phí môi trƣờng mà chỉ có chi phí năng lƣợng sử dụng mới đƣợc xác định là 

chi phí  môi trƣờng. 

 Sử dụng phƣơng pháp MFCA sẽ xác định đƣợc chi phí năng lƣợng của 

DNSX thép nhƣ sau: 

 

Năng lƣợngđƣợc 

sử dụng 
= 

Năng lƣợngđầu 

vào 
- 

Năng lƣợng 

đầu ra 
 

 Trong đó: 

 + Năng lƣợng đầu vào: Là tổng năng lƣợng cung cấp cho quá trình hoạt 

động, sản xuất của đối tƣợng khảo sát trong thời gian đánh giá (xƣởng, phân xƣởng) 

đƣợc quy đổi ra năng lƣợng sơ cấp với đơn vị tính là MJ. 

+ Năng lƣợng đầu ra: Là tổng năng lƣợng đƣợc thu hồi từ các nguồn năng 

lƣợng thải ra của đối tƣợng khảo sát trong thời gian đánh giá (xƣởng, phân xƣởng) 

và đƣợc sử dụng cho mục đích khác (không dùng cho công đoạn sản xuất này) đƣợc 

quy đổi ra năng lƣợng sơ cấp với đơn vị tính là MJ. 

Năng lƣợng đƣợc sử dụng sẽ đƣợc qui đổi về đơn vị tự nhiên (kWh, lit,…) 

theo bảng qui đổi đã đƣợc Bộ Công thƣơng ban hành (Phụ lục 10). 

Chi phí năng 

lƣợngđƣợc sử dụng 
= 

Khối lƣợng năng 

lƣợng sử dụng 
x 

Đơn giá năng 

lƣợng sử dụng 
(5.13) 

Phương pháp xác định chi phí nước thải 

Tƣơng tự nhƣ năng lƣợng, nƣớc công nghiệp trong DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên đƣợc sử dụng cho sinh hoạt của CB CNV và làm mát thiết bị 
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máy móc, sản phẩm thép mới ra lò mà không hình thành nên hình thái vật chất cụ 

thể của sản phẩm. Do vậy, chi phí nƣớc cũng không đƣợc phân bổ cho sản phẩm 

đầu ra. Nƣớc thải từ quá trình sinh hoạt sẽ không đƣợc tái sử dụng, sau khi xử lý sẽ 

thải toàn bộ ra môi trƣờng. Nƣớc công nghiệp làm mát máy móc thiết bị và sản 

phẩm sẽ đƣợc thu gom về bể lắng, làm mát và tuần hoàn tái sử dụng. Nhƣ vậy, chi 

phí nƣớc thải gồm chi phí nƣớc thải sinh hoạt và chi phí nƣớc thải sản xuất bị rò rỉ 

trong quá trình thu gom. 

Sử dụng phƣơng pháp MFCA, kế toán sẽ xác định đƣợc khối lƣợng nƣớc thải 

sản xuất bị rò rỉ. 

Khối lƣợng 

nƣớc thải sản 

xuất bị rò rỉ 

= 

Khối lƣợng nƣớc 

công nghiệp đầu 

vào dùng cho SX 

- 

Khối lƣợng nƣớc 

thải sản xuất đƣợc 

tuần hoàn 

 

Chi phí nƣớc 

thải 
= 

Khối lƣợng nƣớc thải 

sinh hoạt và nƣớc thải 

SX bị rò rỉ 

x 

Đơn giá 

nƣớc công 

nghiệp 

 

3.4.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị thu nhập môi trường 

Các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cần phải nhận diện và quản 

lý, theo dõi riêng khoản thu nhập môi trƣờng phát sinh. Khi thực hiện sản xuất, kết 

quả từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo sản phẩm, nhƣng cũng trong chính 

quá trình sản xuất đó lại đồng thời tạo ra các chất thải, phế thải, phế liệu. Doanh 

nghiệp phải có trách nhiệm xử lý môi trƣờng đối với những chất thải, phế thải này. 

Tuy nhiên, trong các chất thải, phế thải đó có những loại có thể đƣợc tái sử dụng 

sản xuất ra sản phẩm khác (sản phẩm tái chế) hoặc bán lại cho một đơn vị khác, 

doanh nghiệp sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ việc sản xuất sản phẩm tái chế hoặc bán  

Các lợi ích thu đƣợc từ bán phế liệu, sản phẩm tái chế, chứng chỉ phát thải 

phát sinh từ hoạt động môi trƣờng góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp đƣợc xác định là thu nhập từ hoạt động môi trƣờng. 

Để làm cơ sở cho việc nhận diện thu nhập môi trƣờng, theo nhóm nghiên cứu 

các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên cần xác định rõ: Thu nhập môi 

trƣờng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ kế toán, 

phát sinh từ hoạt động bảo vệ môi trƣờng trong doanh nghiệp, góp phần làm tăng 

vốn chủ sở hữu. 

Thu nhập môi trƣờng là một bộ phận trong tổng doanh thu và thu nhập khác 
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của doanh nghiệp. Thu nhập môi trƣờng bắt nguồn từ việc bán phế liệu, phế thải (để 

tái sử dụng bởi một đơn vị khác), trợ giá tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi 

trƣờng, thu nhập từ nhƣợng bán chứng chỉ phát thải (CERs)... 

Thu nhập môi trƣờng đƣợc xác định dựa trên giá trị hợp lý của các khoản đã thu 

hoặc sẽ thu đƣợc. 

3.4.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị tài sản môi trường 

Một trong những tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ là chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh 

tế trong tƣơng lai từ việc sử dụng TSCĐ và nguyên giá phải đƣợc xác định một cách 

đáng tin cậy. Các khoản đầu tƣ để hình thành các thiết bị này sẽ đƣợc vốn hóa nếu tài 

sản mang lại lợi ích kinh tế trong tƣơng lai, nếu không sẽ đƣợc ghi nhận là chi phí. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn này, các chi phí đầu tƣ thiết bị phát sinh để ngăn ngừa các tác 

động môi trƣờng và tiết kiệm chi phí trong trong tƣơng lai sẽ đƣợc vốn hóa và các chi 

phí đầu tƣ thiết bị để làm sạch  hoặc xử lý môi trƣờng cho các thiệt hại trong quá khứ 

thì chỉ ghi nhận là chi phí vì không mang lại lợi ích trong tƣơng lai.  

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào tiêu chuẩn trên thì việc xác định một khoản chi 

phí đầu tƣ thiết bị/công nghệ xử lý chất thải, nƣớc thải,… có đủ điều kiện vốn hóa 

và hình thành TSCĐ trong một số trƣờng hợp lại không rõ ràng. Ví dụ điển hình 

cho trƣờng hợp này là việc đánh giá một khoản đầu tƣ công nghệ xử lý cuối đƣờng 

ống
12

 thì chi phí đầu tƣ sẽ đƣợc vốn hóa hay chỉ ghi nhận vào chi phí? Điều này các 

DNSX thép sẽ rất khó để xác định. Nguyên nhân là do công nghệ xử lý cuối đƣờng 

ống có vai trò chuyển tiếp nƣớc thải, khí thải sang môi trƣờng khác (ví dụ nhƣ từ 

không khí vào đất). Nhƣ vậy, các thiết bị này đƣợc lắp đặt cho mục đích làm sạch 

sau quá trình sản xuất mà không ngăn ngừa phát sinh chất thải và nhƣ vậy dƣới 

quan điểm môi trƣờng thì khoản đầu tƣ này không phải là một đầu tƣ bảo vệ môi 

trƣờng vì không góp phần vào một giải pháp cho phát triển bền vững sinh thái. Tuy 

nhiên, nếu các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam xác định đối tƣợng ghi nhận 

TSCĐ là từng thiết bị, bộ phận riêng lẻ trong toàn bộ công nghệ xử lý cuối đƣờng 

ống thì bộ lọc nƣớc thải lại thỏa mãn tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. Lý do là bộ lọc 

nƣớc thải có mục đích tập trung và giữ lại các chất độc hại trƣớc khi đƣa nƣớc thải 

ra môi trƣờng bên ngoài, tuy bộ lọc nƣớc thải không giải quyết đƣợc vấn đề tại 

                                                 
12Công nghệ xử lý cuối đƣờng ống là việc lắp đặt các hệ thống nƣớc thải, khí thải ở cuối 

dòng thải để phân hủy hay làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu bắt 

buộc trƣớc khi thải vào môi trƣờng (Giáo trình Sản xuất sạch hơn, Khoa Môi trƣờng, 

Trƣờng ĐH Khoa học Huế, 2008) 
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nguồn nhƣng thay vì phát thải không kiểm soát đƣợc ô nhiễm môi trƣờng thì 

chuyển sang kiểm soát đƣợc, góp phần làm giảm chi phí trong tƣơng lai. 

Một trong những khó khăn của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên là việc xác định phạm vi tài sản môi trƣờng. Để giải quyết khó khăn này, 

các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có thể học tập, tham khảo kinh 

nghiệm của Tập đoàn Sắt thép Pohang – Hàn Quốc (POSCO). POSCO đã quyết 

định đƣa ra một định nghĩa về tài sản môi trƣờng nhƣ sau: Tài sản môi trƣờng là tất 

cả các thiết bị và phƣơng tiện mà hoạt động của nó làm thuyên giảm hoặc phòng 

ngừa ô nhiễm môi trƣờng. Theo định nghĩa này, khi thiết bị hoặc phƣơng tiện đƣợc 

bộ phận mua về phục vụ chủ yếu cho mục đích bảo vệ môi trƣờng thì đƣợc xác định 

là đối tƣợng ghi nhận tài sản môi trƣờng. Tuy nhiên, các phƣơng tiện đang đƣợc 

hoạt động với nhiều mục đích và chức năng khác nhau, trong trƣờng hợp này rất 

khó để quyết định đó có phải là tài sản môi trƣờng hay không. Cuối cùng, POSCO 

đƣa ra hƣớng dẫn chi tiết hơn là các thiết bị hoặc phƣơng tiện nếu đƣợc trang bị sử 

dụng cho mục đích chính (trên 50% công suất) là để phục vụ cho hoạt động môi 

trƣờng thì tập đoàn sẽ xác định là tài sản môi trƣờng. Tuy quy tắc 50% chƣa phải là 

chính xác hoàn toàn nhƣng đây đƣợc coi là phƣơng pháp hữu ích để ứng dụng trong 

thực tế. Sau khi xác định đƣợc tài sản môi trƣờng, DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên cần sắp xếp lại và mã hóa lại toàn bộ tài sản cố định của công ty để 

xác định các chi phí môi trƣờng phát sinh từ hoạt động của các tài sản này. 

3.4.4. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị nợ môi trường 

Một nghĩa vụ nợ liên quan đến môi trƣờng phát sinh từ các sự kiện trong quá 

khứ lại dẫn đến yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ này hoặc sự tồn tại của nghĩa 

vụ này chỉ đƣợc xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc không xảy ra của một hoặc 

nhiều sự kiện không chắc chắn trong tƣơng lai nằm ngoài phạm vi kiểm soát của 

doanh nghiệp. 

Nghĩa vụ nợ môi trƣờng của các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

bao gồm: 

- Nghĩa vụ nợ môi trƣờng phát sinh từ nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, có 

tính chất bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

- Nghĩa vụ nợ môi trƣờng là một nghĩa vụ liên đới khi thông qua các chính 

sách đã ban hành hoặc hồ sơ, tài liệu hiện tại có liên quan để chứng minh cho các 

đối tác biết rằng DNSX thép sẽ chấp chận và thực hiện những nghĩa vụ môi trƣờng 
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cụ thể. Nghĩa vụ nợ môi trƣờng này chủ yếu phát sinh do doanh nghiệp phải bồi 

thƣờng các khoản thiệt hại về môi trƣờng nhƣng do doanh nghiệp tự thƣơng lƣợng, 

không theo quy định của nhà nƣớc. Trong trƣờng hợp này, cho thấy doanh nghiệp 

cần phải lập dự phòng phải trả cho khoản tiền phải bồi thƣờng vào cuối kỳ kế toán 

năm. 

- Nghĩa vụ nợ môi trƣờng phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra và sự tồn tại của 

nghĩa vụ nợ này chỉ đƣợc xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc không hay xảy ra 

của một hoặc nhiều sự kiện không chắc chắn trong tƣơng lai mà doanh nghiệp 

không kiểm soát đƣợc sẽ đƣợc coi là một khoản nợ tiềm tàng về môi trƣờng. 
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3.5. Các khuyến nghị để thực hiện giải pháp 

3.5.1. Về phía các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

 Về phía các DNSX thép có qui mô lớn trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Theo kết quả nghiên cứu, 5 rào cản có ảnh hƣởng lớn nhất đến việc áp dụng 

EMA trong các DNSX thép có qui mô lớn trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên gồm: Cân 

nhắc về hiệu quả kinh tế vì chi phí và lợi ích của việc áp dụng EMA là không rõ 

ràng, hạn chế trong việc xây dựng tổ chức học tập dẫn đến kiến thức, kỹ năng của 

kế toán không đƣợc sử dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng, nhà quản lý cho 

rằng chất lƣợng và giá cả của sản phẩm quan trọng hơn là trách nhiệm môi trƣờng 

trong quyết định mua của khách hàng và sự không chắc chắn và rõ ràng của các yếu 

tố tài sản, nợ phải trả, chi phí hoặc thu nhập môi trƣờng. Căn cứ vào các rào cản 

này, nhóm nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị để có thể thực hiện đƣợc các giải 

pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép có qui mô lớn trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên nhƣ sau: 

- Thay đổi quan điểm hạn hẹp về hiệu quả kinh tế trong các DNSX thép có 

qui mô lớn trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Theo truyền thống, việc theo đuổi lợi 

nhuận đƣợc coi là tiền đề quan trọng khi điều hành một doanh nghiệp. Các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có xu hƣớng tập trung vào ngắn hạn hơn so với 

một tầm nhìn dài hạn và thƣờng từ chối bất kỳ dự án gây ra các chi phí cho hiện tại 

mặc dù họ sẽ tạo ra lợi nhuận trong tƣơng lai. Họ cũng không xem xét những tác 

động tiêu cực của các hoạt động của họ đối với cộng đồng. Điều này là do các công 

ty chỉ tập trung trên lợi ích kinh tế mà không xem xét những bất lợi có thể phải chịu 

trong việc thực hiện trách nhiệm với môi trƣờng và quản lý chuỗi cung ứng xanh.  

- Cần xây dựng một tổ chức học tập: Các DNSX thép qui mô lớn trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên cần phải cải thiện môi trƣờng khuyến khích học tập; cần phải xây 

dựng các phƣơng pháp học và thực hành cụ thể. Từ đó, giúp các kiến thức, kỹ năng của 

kế toán quản trị đƣợc tích hợp và sử dụng trong hoạt động quản lý môi trƣờng. 

 Về phía các DNSX thép có qui mô nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Năm rào cản có ảnh hƣởng lớn nhất đến việc áp dụng EMA trong các DNSX 

thép có qui mô nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên gồm: Nhà quản lý không 

sẵn sàng và ƣu tiên cho việc áp dụng EMA, trình độ của nhân viên kế toán còn hạn 

chế trong việc tiếp cận và áp dụng EMA, thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo và việc 

chia sẻ thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp hạn chế do vậy bộ phận kế 
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toán gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin liên quan đến hoạt động môi 

trƣờng. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị sau với nhóm DNSX thép 

có qui mô nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên nhƣ sau: 

- Nhà quản lý cần tăng cƣờng hỗ trợ cho quá trình áp dụng EMA:Nhà quản lý 

cần nhấn mạnh vai trò quan trọng của kế toán quản trị hiện đại nói chung và của 

EMA nói riêng. Việc đổi mới các công cụ của kế toán quản trị phải đƣợc xây 

dựng chiến lƣợc cụ thể, chi tiết. Nhà quản lý phải có nhận thức cao trong việc 

coi EMA là một công cụ giúp họ nhận diện đầy đủ các thông tin liên quan đến 

hoạt động môi trƣờng, gồm tài sản môi trƣờng, nợ môi trƣờng, chi phí môi 

trƣờng và thu nhập môi trƣờng. Với văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam, sự ảnh 

hƣởng của nhà quản lý rất lớn đến mọi vấn đề của doanh nghiệp, nếu nhà quản lý 

yêu cầu đƣa việc áp dụng EMA là một trong những chiến lƣợc hàng đầu thì việc 

áp dụng EMA trong các doanh nghiệp này sẽ đƣợc thúc đẩy nhanh chóng. 

- Nhà quản lý cần phổ biến, đề cao và khuyến khích bộ phận kế toán quản trị 

áp dụng các công cụ KTQT hiện đại nói chung và EMA nói riêng để nâng cao chất 

lƣợng thông tin kế toán cung cấp cho nội bộ. EMA là một công cụ quản lý mới, lợi 

ích chƣa rõ ràng nên đối với các doanh nghiệp tiên phong cần có sự đồng thuận và 

ủng hộ của nhà quản lý thì mới có thể triển khai áp dụng tại doanh nghiệp. 

- Việc áp dụng EMA đòi hỏi sẽ mất các chi phí ban đầu nhƣ chi phí đào tạo 

nhân viên kế toán quản trị, chi phí thuê chuyên gia,… Nhà quản lý cần phải dành 

một nguồn kinh phí cho chiến lƣợc này. 

- Gia tăng trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp: Để áp 

dụng đƣợc các nội dung của EMA cần có sự trao đổi thông tin giữa các bộ phận 

trong doanh nghiệp đặc biệt là bộ phận môi trƣờng và bộ phận kế toán quản trị. 

Muốn nâng cao việc áp dụng EMA trong các DNSX thép thì truyền thông nội bộ 

đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Những dữ liệu về chi phí môi trƣờng dƣới 

thƣớc đo hiện vật mà bộ phận kế toán quản trị muốn theo dõi, phản ánh để từ đó có 

thể tính toán các chỉ số đánh giá hiệu quả môi trƣờng đều cần có sự chia sẻ thông tin 

từ bộ phận môi trƣờng của doanh nghiệp. 

- Cần nâng cao trình độ cho ngƣời làm kế toán đối với hoạt động môi 

trƣờng để từ đó chủ động trong việc tổ chức thực hiện EMA trong doanh nghiệp. 

Để thực hiện tốt điều này, các DNSX thép có qui mô nhỏ và vừa trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện các biện pháp sau: Cử cán bộ kế toán đi học tập, 

bồi dƣỡng kiến thức về EMA;Học tập kinh nghiệm, ứng dụng các phƣơng pháp 



106 

 

quản lý môi trƣờnghiện đại tại các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc đã áp dụng 

thành công EMA. 

3.5.2. Về phía Hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức tư vấn và cơ sở đào tạo về 

quản lý kinh tế, kế toán - kiểm toán 

Hội kế toán Việt nam (VAA) và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam 

(VACPA) cần tiên phong phối hợp với các cơ quan, tổ chức về môi trƣờng, các cơ 

sở đào tạo kế toán – kiểm toán, các tổ chức tƣ vấn và các chuyên gia của các tổ 

chức Hiệp hội kế toán trên thế giới (ACCA), để có thể xây dựng đƣợc một quy 

trình, phƣơng pháp chung về kế toán môi trƣờng dƣới dạng “Các chỉ dẫn về kế toán 

môi trƣờng trong doanh nghiệp” hoặc “Hƣớng dẫn thực hành kế toán xanh”. 

Đổi mới công tác đào tạo kế toán – kiểm toán, trong đó nhấn mạnh tới trách 

nhiệm với môi trƣờng và xã hội của doanh nghiệp cũng nhƣ trách nhiệm của kế toán 

trƣớc các vấn đề môi trƣờng, xã hội. Từng bƣớc xây dựng và đƣa vào giảng dạy các 

học phần mới nhƣ kế toán môi trƣờng tại các cơ sở đào tạo về kế toán và kiểm toán. 

3.6. Các hạn chế và định hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

Nghiên cứu kế toán quản trị môi trƣờng trong các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên đƣợc nhóm tác giả dành tâm huyết để thực hiện với mong muốn 

đƣa ra các giải pháp hoàn thiện và đề ra các khuyến nghị khả thi từ đó góp phần nâng 

cao chất lƣợng thông tin kế toán quản trị của các doanh nghiệp này, giúp các nhà 

quản trị DNSX thép có đƣợc thông tin chính xác hơn trong quá trình ra quyết định. 

Mặc dù công trình nghiên cứu đã đƣợc nhóm tác giả nỗ lực rất nhiều, nhận đƣợc sự 

tƣ vẫn, giúp đỡ từ các chuyên gia và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp thép đƣợc khảo 

sát nhƣng do khả năng và kiến thức còn hạn chế nên công trình nghiên cứu của nhóm 

tác giả vẫn không thể tránh khỏi các hạn chế. Cụ thể là: Quy trình công nghệ sản xuất 

thép gồm giai đoạn là giai đoạn khai thác và chế biến than, quặng; giai đoạn luyện 

gang; giai đoạn sản xuất phôi và giai đoạn cán thép. Tuy nhiên, công trình chƣa thực 

hiện nghiên cứu kế toán quản trị môi trƣờng trong từng giai đoạn sản xuất thép của 

các doanh nghiệp đƣợc khảo sát.  

Từ các hạn chế trên, nhóm tác giả xác định các nghiên cứu trong tƣơng lai là: 

Nghiên cứu EMA trong từng giai đoạn của quy trình công nghệ sản xuất thép. 
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KẾT LUẬN 

EMA đã đƣợc rất nhiều các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế 

giới công bố và đƣợc nhiều nƣớc phát triển áp dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, EMA 

vẫn là một lĩnh vực tƣơng đối mới mẻ. Do vậy, nghiên cứu đƣợc thực hiện để hi 

vọng có thể chỉ ra những hạn chế của kế toán truyền thống trong việc quản lý, kiểm 

soát các khoản tài sản môi trƣờng, nợ môi trƣờng, chi phí môi trƣờng và thu nhập 

môi trƣờng tại các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, nghiên cứu 

đặt mục tiêu có thể phát hiện các rào cản ảnh hƣởng  đến việc áp dụng EMA trong 

các doanh nghiệp này.  

Để thực hiện mục tiêu thứ nhất, nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên 

cứu định tính, đánh giá thực trạng EMA đồng thời xác định đƣợc những hạn chế 

trong kế toán quản trị hiện hành của các DNSX thép đối với các nội dung tài sản 

môi trƣờng, nợ môi trƣờng, chi phí môi trƣờng và thu nhập môi trƣờng.  Đây chính 

là căn cứ quan trọng để nhóm tác giả có thể đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

EMA trong các DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. 

Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng đƣợc sử dụng để thực hiện mục tiêu 

thứ hai là phát hiện các rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Kết quả chỉ ra rằng có sự khác biệt 

về mức độ ảnh hƣởng của các loại rào cản của hai nhóm DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên có qui mô lớn và qui mô vừa và nhỏ. 

Bằng việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn EMA trong các DNSX thép trên 

địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, đề tài “Kế toán quản trị môi trường trong các DNSX 

thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên” đã đạt đƣợc một số kết quả nhƣ sau: 

- Về lý luận: Nghiên cứu đã tổng hợp khung lý thuyết về kế toán quản trị môi 

trƣờng trong DNSX bao gồm: Kế toán quản trị chi phí môi trƣờng, kế toán quản trị thu 

nhập môi trƣờng, kế toán quản trị tài sản môi trƣờng và kế toán quản trị nợ môi trƣờng.  

- Về thực tiễn: Đề tài đã đánh giá đƣợc thực trạng áp dụng EMA trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, tìm hiểu nhu cầu thông tin EMA trong 

các doanh nghiệp này. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện EMA trong các 

DNSX thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, đề tài cũng chỉ ra 5 rào cản 

có ảnh hƣởng lớn nhất đến việc áp dụng EMA trong hai nhóm DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên là nhóm DNSX thép có qui mô lớn và DNSX thép có qui mô 

vừa và nhỏ. Đây là các căn cứ quan trọng để nhóm tác giả đề xuất các khuyến nghị 

thực hiện đƣợc các giải pháp hoàn thiện EMA trong các DNSX thép trên địa bàn 

Tỉnh Thái Nguyên. 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

Phần A. Thông tin cá nhân 

Công ty: ................................................................  ........................................................  

Vị trí công tác: ......................................................  ........................................................  

Chuyên môn chính: ..............................................  ........................................................  

Kinh nghiệm công tác: .........................................  ........................................................  

Điện thoại liên lạc: ............................................... Email: .............................................  

Phần B. Câu hỏi phỏng vấn 

1. Kế toán quản trị tài sản môi trường 

- Doanh nghiệp có sử dụng tài sản cố định cho hoạt động môi trƣờng không?   

- Nếu có, những tài sản cố định này có đƣợc cung cấp thông tin riêng với những 

tài sản cố định sử dụng cho hoạt động SXKD trong doanh nghiệp? Doanh nghiệp có 

xây dựng tài khoản chi tiết riêng và các sổ kế toán chi tiết riêng để theo dõi tài sản 

cố định môi trƣờng. 

- Nhà quản lý có nhận diện đƣợc TSCĐ môi trƣờng không? 

- Nguyên giá tài sản cố định môi trƣờng đƣợc xác định nhƣ thế nào? 

- Nếu thực hiện theo dõi, quản lý riêng TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD và 

hoạt động môi trƣờng thì theo anh/chị có thể gặp những khó khăn gì? 

2. Kế toán quản trị nợ môi trường 

- Doanh nghiệp có phát sinh khoản nợ môi trƣờng không? Kể tên các khoản nợ 

môi trƣờng phát sinh tại doanh nghiệp? 

- Khoản nợ môi trƣờng có đƣợc theo dõi và quản lý riêng không (có tài khoản 

chi tiết riêng, sổ kế toán chi tiết riêng, báo cáo kế toán riêng)?  

- Phƣơng pháp xác định, ghi nhận khoản nợ môi trƣờng? 

3. Kế toán quản trị chi phí môi trường 

- Doanh nghiệp có phát sinh chi phí từ hoạt động môi trƣờng không? 

- Nếu có, chi phí môi trƣờng trong doanh nghiệp đƣợc có đƣợc theo dõi và quản 

lý cũng nhƣ cung cấp thông tin riêng không? 

- Doanh nghiệp xác định chi phí môi trƣờng theo phƣơng pháp nào? Thông tin 

về chi phí môi trƣờng đƣợc theo dõi dƣới thƣớc đo hiện vật hay thƣớc đo tiền tệ hay 

cả hai thƣớc đo? 



 

 

- Chi phí môi trƣờng phát sinh tại doanh nghiệp đƣợc phân bổ cho các đối 

tƣợng chi phí theo tiêu thức nào? 

- Bộ phận kế toán quản trị của doanh nghiệp có phải tiến hành cung cấp thông 

tin về chi phí môi trƣờng không? Nếu có thì cung cấp thông tin dƣới đơn vị tiền tệ 

hay hiện vật hay cả hai và ai là ngƣời yêu cầu cung cấp thông tin về chi phí môi 

trƣờng? 

4.  Kế toán quản trị thu nhập môi trường 

- Doanh nghiệp có phát sinh khoản thu nhập môi trƣờng không? (Thu nhập từ 

bán phế liệu, phế phẩm, chất thải, … ; thu nhập từ khen thƣởng, tài trợ cho hoạt 

động môi trƣờng,…) 

- Nếu có thu nhập môi trƣờng có đƣợc ghi nhận vào tài khoản nào và có đƣợc 

nhận diện là thu nhập môi trƣờng không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU KHẢO SÁT XIN Ý KIẾN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Với mục đích thúc đẩy việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng vào các 

doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ThS. Nguyễn Thị Nga - 

Trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên và các cộng sự triển khai 

thực hiện đề tài nghiên cứu “Kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp 

sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên”. Đề tài này đƣợc thực hiện với mục 

đích nghiên cứu, không nhằm mục đích kinh doanh. Kính mong Ông/Bà dành chút 

thời gian trả lời những câu hỏi khảo sát sau đây. Chúng tôi xin cam kết những thông 

tin do Ông/Bà cung cấp sẽ tuyệt đối bảo mật. Trong trƣờng hợp Ông/Bà quan tâm 

đến kết quả nghiên cứu, xin vui lòng ghi lại đầy đủ thông tin ở cuối phiếu khảo sát, 

chúng tôi sẽ gửi kết quả nghiên cứu đến Ông/Bà ngay sau khi hoàn tất nghiên cứu.  

Sự tham gia trả lời của Ông/Bà sẽ mang đến những thông tin quý báu giúp 

nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp 

sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có thể áp dụng hiệu quả kế toán quản 

trị môi trƣờng. 

Thời gian hoàn thành phiếu này khoảng 5- 7 phút. 

Trong trƣờng hợp Ông/Bà cần thêm bất kỳ thông tin gì xin vui lòng liên hệ với 

ThS. Nguyễn Thị Nga (Ms.) Tel: 0987 355792; Email: 

nguyennga.tueba@gmail.com. 

Xin trân trọng cảm ơn quý Ông/Bà!  

*Bắt buộc 

Phần 1. Thông tin chung  

1. Tên doanh nghiệp: * 

……………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: * 

……………………………………………………………………… 

3. Doanh nghiệp Ông/Bà đạt Giấy chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn ISO nào 

sau đây: * 

 ISO 9001 : 2000 

 ISO 9001 : 2008 

 ISO 14001 : 2004 
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 ISO 14001 : 2010 

4. Số lƣợng lao động, nhân viên của doanh nghiệp Ông/Bà: * 

 Dƣới 200 ngƣời 

 Từ 200 đến dƣới 300 ngƣời 

 Trên 300 ngƣời 

5. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp Ông/Bà là: * 

 Dƣới 20 tỷ đồng 

 Từ 20 tỷ đồng đến dƣới 100 tỷ đồng 

 Trên 100 tỷ đồng 
 

Phần 2: Thông tin khảo sát về hệ thống kế toán 

6. Doanh nghiệp Ông/Bà đang áp dụng mô hình kế toán nào sau đây: 

 Chỉ có kế toán tài chính 

 Kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị 

 Tách biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 

7. Mục tiêu của kế toán quản trị tại doanh nghiệp Ông/Bà là: * 

Ông/Bà có thể lựa chọn nhiều nội dung 

 Phân bổ chính xác chi phí 

 Quyết định giá bán 

 Cung cấp thông tin cho báo cáo nội bộ 

 Cắt giảm chi phí 

 Đánh giá hiệu quả 

 Kiểm soát chi phí 

 Xây dựng kế hoạch 

 Đề ra quyết định chiến lƣợc 

 Kiểm soát rủi ro môi trƣờng 

 Mục tiêu khác: 

8. Doanh nghiệp Ông/Bà sử dụng phƣơng pháp kế toán chi phí nào dƣới đây: 

Nhóm phương pháp truyền thống 

 Theo quy trình sản xuất 

 Theo bộ phận/phân xƣởng 

 Theo sản phẩm/bán sản phẩm 

 Khác: 

Nhóm phương pháp hiện đại 

 Phƣơng pháp chi phí dựa trên hoạt động (ABC) 



 

 

 Phƣơng pháp Target costing (TC) 

 Phƣơng pháp Kaizen costing (KC) 

 Khác: 

9. Kế toán doanh nghiệp có cung cấp thông tin chi phí môi trƣờng phát sinh 

cho các nhà quản lý không? * 

 Có - Theo thƣớc đo tiền tệ 

 Có - Theo thƣớc đo hiện vật 

 Không 

10. Kế toán tại doanh nghiệp thực hiện những nội dung nào sau đây: 

Ông/Bà có thể lựa chọn nhiều nội dung 

 Nhận diện chi phí môi trƣờng phát sinh 

 Phân loại chi phí môi trƣờng 

 Tập hợp và phân bổ riêng khoản mục chi phí môi trƣờng cho từng đối tƣợng chịu 

chi phí 

 Lập báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin chi phí môi trƣờng cho các nhà 

quản lý 

 Xây dựng và tính toán các chỉ số đánh giá hiệu quả môi trƣờng (KPIs) 

Xin Ông/Bà cho biết tên báo cáo quản trị cung cấp thông tin môi trƣờng cho nhà 

quản lý (nếu có) 

…………………………………………………………………………………… 

Xin Ông/Bà cho biết tên chỉ số đánh giá hiệu quả môi trƣờng (KPIs) (nếu có) 

…………………………………………………………………………… 

11. Tại doanh nghiệp phát sinh những chi phí xử lý phát thải nào sau đây? 

Ông/Bà có thể lựa chọn nhiều nội dung 

 Chi phí xử lý nƣớc thải 

 Chi phí xử lý bụi 

 Chi phí xử lý tiếng ồn 

 Chi phí xử lý khí thải 

 Chi phí xử lý chất thải rắn/chất thải nguy hại 

 Vệ sinh công nghiệp 

 Thuế, phí, lệ phí môi trƣờng 

 Mục khác:………………………………………. 

12. Chi phí xử lý phát thải tại doanh nghiệp Ông/Bà gồm những tiểu mục nào sau 

đây: 



 

 

Không nhận diện đƣợc hiểu là tại doanh nghiệp có phát sinh chi phí này nhƣng kế 

toán không nhận thức đây là chi phí môi trƣờng để tập hợp vào tổng chi phí môi 

trƣờng phát sinh. Kế toán chỉ ghi nhận vào khoản mục chi phí chung 

Nhận định 
Không phát 

sinh 

Có phát sinh 

nhƣng không 

đƣợc nhận 

diện là CP 

môi trƣờng 

Có phát sinh 

và có đƣợc 

ghi nhận là 

CP môi 

trƣờng 

1. Chi phí vật tƣ/hóa chất xử lý nƣớc thải, 

chất thải 
   

2. Chi phí khấu hao thiết bị, công nghệ 

dùng cho hoạt động môi trƣờng. 
   

3. Chi phí nhân công thu gom, vệ sinh 

phế thải, rác thải. 
   

4. Chi phí cải tạo, sửa chữa TSCĐ dùng 

cho hoạt động môi trƣờng. 
   

5. Chi phí thuê dịch vụ vệ sinh công 

nghiệp, chở rác thải, phế thải. 
   

 

13. Tại doanh nghiệp phát sinh những chi phí phòng ngừa và quản lý môi 

trƣờng nào sau đây 

Ông/Bà có thể lựa chọn nhiều nội dung 

 Chi phí cử cán bộ đi đào tạo về môi trƣờng 

 Chi phí tuyên truyền về công tác môi trƣờng 

 Chi phí trồng cây xanh 

 Chi phí nghiên cứu và phát triển các dự án môi trƣờng 

 Chi phí phát sinh do áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn 

 Trích lập dự phòng cho đền bù/cải tạo các thiệt hại về môi trƣờng 

 Chi phí tài trợ cho cộng đồng địa phƣơng liên quan đến các hoạt động môi trƣờng 

 Mục khác:………………………………………. 

14. Chi phí nguyên liệu, vật liệu; Chi phí năng lƣợng (điện, nƣớc,…) dùng cho 

quá trình sản xuất; Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất 

chung đƣợc: 

 Ghi nhận toàn bộ chi phí phát sinh cho sản phẩm 



 

 

 Phân bổ cho sản phẩm và đầu ra không phải là sản phẩm
(*) 

(*)  
Đầu ra không phải là sản phẩm (non – product output) là chất thải, khí thải và 

nƣớc thải tạo ra từ quá trình sản xuất 

15. Chi phí môi trƣờng phát sinh đƣợc: 

 Tập hợp vào chi phí phát sinh chung cùng các loại chi phí khác 

 Tập hợp theo trung tâm chi phí 

 Tập hợp theo sản phẩm 

 Mục khác:………………………………………. 

16. Đối với những chi phí phát sinh chung cho cả mục đích phục vụ hoạt động 

SXKD và mục đích môi trƣờng, doanh nghiệp Ông/Bà: 

 Ghi nhận toàn bộ cho hoạt động SXKD 

 Ghi nhận toàn bộ vào chi phí môi trƣờng 

 Phân bổ riêng cho chi phí sản xuất và chi phí môi trƣờng 

 Không phát sinh chi phí này 

17. Tại doanh nghiệp Ông/Bà, chi phí môi trƣờng có đƣợc mở một tiểu khoản 

riêng từ các tài khoản chi phí (TK 621, TK 622, TK 627, TK 154, TK 642…) 

không? 

 Có 

 Không 

18. Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất phát sinh chung của doanh nghiệp 

Ông/Bà là: 

 Số giờ công lao động 

 Tổng khối lƣợng sản phẩm 

 Chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp 

 Chi phí định mức 

 Mục khác:………………………………………. 

19. Ông/Bà hãy cho biết những thách thức, khó khăn nếu doanh nghiệp áp 

dụng kế toán quản trị chi phí môi trƣờng 

 Khó khăn trong việc nhận diện, phân loại, đánh giá và kiểm soát chi phí môi 

trƣờng 

 Khó khăn trong việc sử dụng/tiếp cận các thông tin về môi trƣờng 

 Không tiếp cận đƣợc các kỹ thuật của kế toán quản trị chi phí môi trƣờng 

 Hạn chế trong hiểu biết và đào tạo 

 Mục khác:………………………………………. 

20. Doanh nghiệp Ông/Bà cắt giảm chi phí bằng cách nào: 



 

 

 Sa thải nhân sự 

 Giảm chi tiêu của bộ phận quản lý cấp cao 

 Tìm kiếm đối tác cung ứng khác 

 Hạn chế chi tiêu phát sinh 

 Tìm kiếm các phƣơng án thay thế có chi phí thấp hơn 

 Mục khác:………………………………………. 

21. Thông tin chi phí môi trƣờng đƣợc Ông/Bà sử dụng trong quá trình ra 

quyết định nào sau đây: 

 Đánh giá hiệu quả môi trƣờng 

 Kế hoạch cắt giảm chi phí 

 Đánh giá tác động môi trƣờng/thẩm định rủi ro môi trƣờng của một dự án đầu tƣ 

 Thiết kế các phƣơng án khác nhau về sử dụng công nghệ sản xuất thân thiện với 

môi trƣờng 

 Mục khác:………………………………………. 

Nếu Ông/Bà muốn nhận kết quả của nghiên cứu này xin vui lòng để lại thông tin tại 

đây: 

22.  Tên Ông/Bà: .....................................................................................................  

23. Địa chỉ: ...............................................................................................................  

24. Số điện thoại: .....................................................................................................  

25. Địa chỉ Email: ....................................................................................................  

Chân thành cám ơn Quý Ông/Bà đã dành thời gian cho bảng câu hỏi của NCS. Kính 

chúc Ông/Bà Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT XIN Ý KIẾN  

VỀ CÁC RÀO CẢN ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG EMA  

TRONG CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Với mục đích thúc đẩy việc áp dụng kế toán quản trị môi trƣờng vào các 

doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ThS. Nguyễn Thị Nga - 

Trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên và các cộng sự triển khai 

thực hiện đề tài nghiên cứu “Kế toán quản trị môi trƣờng trong các doanh nghiệp 

sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên”. Đề tài này đƣợc thực hiện với mục 

đích nghiên cứu, không nhằm mục đích kinh doanh. Kính mong Ông/Bà dành chút 

thời gian trả lời những câu hỏi khảo sát sau đây. Tất cả câu trả lời của Quí vị không 

có câu trả lời nào đúng hay sai, tất cả các ý kiến sẽ là thông tin hữu ích cho nghiên 

cứu. Chúng tôi xin cam kết những thông tin do Ông/Bà cung cấp sẽ tuyệt đối bảo 

mật. Trong trƣờng hợp Ông/Bà quan tâm đến kết quả nghiên cứu, xin vui lòng ghi 

lại đầy đủ thông tin ở cuối phiếu khảo sát, chúng tôi sẽ gửi kết quả nghiên cứu đến 

Ông/Bà ngay sau khi hoàn tất nghiên cứu.  

Sự tham gia trả lời của Ông/Bà sẽ mang đến những thông tin quý báu giúp 

nhóm nghiên cứu đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp 

sản xuất thép trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên có thể áp dụng hiệu quả kế toán quản 

trị môi trƣờng. 

Thời gian hoàn thành phiếu này khoảng 5- 7 phút. 

Trong trƣờng hợp Ông/Bà cần thêm bất kỳ thông tin gì xin vui lòng liên hệ với 

ThS. Nguyễn Thị Nga (Ms.) Tel: 0987 355792; Email: 

nguyennga.tueba@gmail.com. 

Xin trân trọng cảm ơn quý Ông/Bà!  

*Bắt buộc 

Phần 1. Thông tin chung  

Tên doanh nghiệp: *……………………………………………………………… 

1. Địa chỉ: *……………………………………………………………… 

2. Doanh nghiệp Ông/Bà đạt Giấy chứng nhận hệ thống tiêu chuẩn ISO nào 

sau đây: * 

 ISO 9001 : 2000 

 ISO 9001 : 2008 
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 ISO 14001 : 2004 

 ISO 14001 : 2010 

3. Số lƣợng lao động, nhân viên của doanh nghiệp Ông/Bà: * 

 Dƣới 200 ngƣời 

 Từ 200 đến dƣới 300 ngƣời 

 Trên 300 ngƣời 

4. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp Ông/Bà là: * 

 Dƣới 20 tỷ đồng 

 Từ 20 tỷ đồng đến dƣới 100 tỷ đồng 

 Trên 100 tỷ đồng 
 

Phần B. Rào cản ảnh hƣởng đến việc áp dụng EMA trong DNSX thép trên địa 

bàn Tỉnh Thái Nguyên 

Xin Ông/Bà vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách chọn ô có điểm số 

thích hợp, dựa vào thang cho điểm dưới đây: 

5. Hoàn toàn đồng ý, 4. Đồng ý, 3. Trung lập, 2. Không đồng ý, 1. Hoàn toàn không đồng ý 

 

Nhận định 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Phân 

vân 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng 

ý 

Thái độ của nhà quản lý doanh 

nghiệp 
     

Nhà quản lý không sẵn sàng và ƣu 

tiên cho việc áp dụng EMA 
     

Nhà quản lý cho rằng chất lƣợng và giá 

cả của sản phẩm quan trọng hơn là trách 

nhiệm môi trƣờng trong quyết định mua 

của khách hàng 

     

Thông tin của EMA là không trọng yếu 

đối với nhà quản trị doanh nghiệp 
     

Phản ứng lại sự thay đổi      



 

 

Cân nhắc mối quan hệ giữa lợi ích – 

chi phí 
     

Cân nhắc về hiệu quả kinh tế vì chi 

phí và lợi ích của việc áp dụng EMA 

là không rõ ràng 

     

Giới hạn về nguồn lực tài chính để có thể 

áp dụng EMA 
     

Truyền thông nội bộ      

Việc chia sẻ thông tin giữa các bộ phận 

trong doanh nghiệp hạn chế do vậy bộ 

phận kế toán gặp khó khăn trong việc thu 

thập thông tin liên quan đến hoạt động 

môi trƣờng 

     

Sự không chắc chắn và rõ ràng của 

các yếu tố tài sản, nợ phải trả, chi phí 

hoặc thu nhập môi trƣờng 

     

Chiến lƣợc quản trị doanh nghiệp      

Thiếu cơ chế chịu trách nhiệm về môi 

trƣờng 
     

Thiếu gắn kết các vấn đề môi trƣờng 

trong hoạch định kế hoạch chiến lƣợc 
     

Thiếu ngƣời khởi xƣớng, lãnh đạo      

Thiếu xây dựng tổ chức học tập      

Nhân viên kế toán của doanh nghiệp 

có tâm lý ngại thay đổi và tìm hiểu 

kiến thức mới 

     

Hạn chế trong việc xây dựng tổ chức học 

tập dẫn đến kiến thức, kỹ năng của kế 

toán không đƣợc sử dụng trong hoạt 

động quản lý môi trƣờng 

     



 

 

Trình độ nhân viên kế toán còn hạn 

chế trong việc tiếp cận và áp dụng 

EMA 

     

Thiếu áp lực từ bên ngoài      

Thiếu các áp lực cƣỡng ép của pháp 

luật 
     

Thiếu tài liệu hƣớng dẫn EMA      

 

Nếu Ông/Bà muốn nhận kết quả của nghiên cứu này xin vui lòng để lại thông tin tại 

đây: 

 

5.  Tên Ông/Bà: 

 .......................................................................................  

6. Địa chỉ: 

 .......................................................................................  

7. Số điện thoại: 

 .......................................................................................  

8. Địa chỉ Email: 

 .......................................................................................  

Chân thành cám ơn Quý Ông/Bà đã dành thời gian cho bảng câu hỏi của NCS. Kính 

chúc Ông/Bà Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành đạt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH CÁC DNSX THÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

THAM GIA KHẢO SÁT 

STT Tên công ty Địa chỉ 

1 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên P. Cam Giá – TP Thái Nguyên 

2 Công ty CP Cán thép Thái Trung P. Lƣu Xá – TP Thái Nguyên 

3 Công ty CP Thép Toàn Thắng P. Bách Quang – TP Sông Công 

4 Công ty CP Thép Thái Nguyên P. Bách Quang – TP Sông Công 

5 Công ty CP Phong Phú P. Bách Quang – TP Sông Công 

6 Công ty CP Thép Tân Quang Xã Tân Quang – TP Sông Công 

7 Công ty CP Cơ khí Gang thép Phƣờng Cam Giá – TP Thái Nguyên 

8 Công ty TNHH Natsteel Vina Phƣờng Cam Giá – TP Thái Nguyên 

9 Công ty TNHH thép Nam Phong P. Bách Quang – TP Sông Công 

10 Công ty TNHH Luyện thép Sông Công P. Bách Quang – TP Sông Công 

11 
Nhà máy thép Trƣờng Sơn - Công ty 

TNHH Minh Bạch 
P. Bách Quang – TP Sông Công 

12 Công ty TNHH Thép Tú Ninh P. Tân Thành – TP Thái Nguyên 

13 
Công ty TNHH Đúc Gang thép Thái 

Nguyên 
P. Tích Lƣơng – TP Thái Nguyên 

14 Doanh nghiệp Tƣ nhân Thành Nhân P. Hƣơng Sơn – TP Thái Nguyên 

15 Doanh nghiệp Tƣ nhân Tƣờng Phƣơng P. Cam Giá – TP Thái Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 5 

Thống kê thông tin về kế toán quản trị trong DNSX thép trên địa bàn Tỉnh 

Thái Nguyên 



 

 

STT Thông tin cơ bản về KTQT Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Mục tiêu của kế toán quản trị     

  Phân bổ chính xác chi phí 12 80.00 

  Quyết định giá bán 8 53.33 

  Cung cấp thông tin cho lập báo cáo nội bộ 15 100 

  Cắt giảm chi phí 11 73.33 

  Đánh giá hiệu quả 12 80.00 

  Kiểm soát chi phí 15 100 

  Lập kế hoạch 7 46.67 

  Đề ra quyết định chiến lƣợc 8 53.33 

  Kiểm soát rủi ro 7 46.67 

2 Phƣơng pháp cắt giảm chi phí    0.00 

  Căt giảm nhân sự 2 13.33 

  Giảm chi tiêu của bộ phận quản lý cấp cao 4 26.67 

  Tìm kiếm đối tác cung ứng khác 6 40.00 

  Hạn chế chi tiêu phát sinh 11 73.33 

  Tìm kiếm các phƣơng án thay thế có chi phí thấp hơn 14 93.33 

3 Nhu cầu thông tin EMA     

 Đánh giá hiệu quả môi trƣờng 7 46.67 

 Kế hoạch cắt giảm chi phí 8 53.33 

 Đánh giá tác động môi trƣờng/Thẩm định rủi ro môi trƣờng 

của một dự án đầu tƣ 
4 26.67 

 Thiết kế các phƣơng án khác nhau về sử dụng công nghệ 

sản xuất thân thiện với môi trƣờng 
5 33.33 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6 



 

 

Bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn nhân viên kế toán trong các DNSX thép trên 

địa bàn Tỉnh Thái Nguyên 

STT Tổng hợp kết quả khảo sát 

1 Kế toán quản trị tài sản môi trƣờng 

1.1 

- Doanh nghiệp có sử dụng tài sản cố định cho hoạt động môi trƣờng 

không? 

Có: 7/7 (100%) 

DNSX thép trên địa bàn đều có hoạt động môi trƣờng, do vậy đều sử dụng 

TSCĐ cho hoạt động môi trƣờng. TSCĐ dùng cho hoạt động môi trƣờng chủ 

yếu dùng để xử lý bụi, xỉ thải, tuần hoàn nƣớc thải, giẻ lau nhiễm dầu,… 

1.2 

- TSCĐ môi trƣờng có đƣợc cung cấp thông tin riêng với những TSCĐ sử 

dụng cho hoạt động SXKD trong doanh nghiệp? 

Không: 7/7 (100%) 

TSCĐ đƣợc đầu tƣ, hình thành tƣơng tự nhƣ TSCĐ dùng cho hoạt động 

SXKD của doanh nghiệp, đƣợc ghi nhận vào TK 211 và các TK cấp 2 của 

TK 211. Do vậy TSCĐ môi trƣờng không đƣợc theo dõi riêng và không 

đƣợc cung cấp thông tin riêng. 

1.3 

- Bộ phận kế toán và nhà quản lý có nhận diện đƣợc TSCĐ môi trƣờng 

không? 

Không: 7/7 (100%) 

Tại doanh nghiệp/nhà máy chƣa có khái niệm TSCĐ môi trƣờng, mọi tài sản 

thỏa mãn tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ đều đƣợc coi là TSCĐ dùng cho hoạt 

động SXKD của doanh nghiệp. 

1.4 

- Nguyên giá tài sản cố định môi trƣờng đƣợc xác định nhƣ thế nào? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy xác định nguyên giá TSCĐ theo nguyên 

tắc giá gốc theo CMKT số 03 – TSCĐ hữu hình. 

1.5 

- Nếu thực hiện theo dõi, quản lý riêng TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD và 

hoạt động môi trƣờng thì theo anh/chị có thể gặp những khó khăn gì? 

2/7 doanh nghiệp/nhà máy cho biết không gặp khó khăn gì. 

5/7 doanh nghiệp/nhà máy cho biết một số TSCĐ dùng chung cho cả hoạt 

động SXKD và hoạt động môi trƣờng thì doanh nghiệp không biết phân loại 

vào hoạt động nào và căn cứ vào đâu để phân loại? 

2 Kế toán quản trị nợ môi trƣờng 

2.1 - Doanh nghiệp có phát sinh khoản nợ môi trƣờng không? Kể tên các khoản 



 

 

nợ môi trƣờng phát sinh tại doanh nghiệp? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy chƣa biết đến thuật ngữ “nợ môi trƣờng”. 

Sau khi đƣợc giải thích, 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy có phát sinh 

khoản nợ môi trƣờng.  

Bao gồm các khoản nợ đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải, vệ sinh môi 

trƣờng, các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp NSNN, các khoản phạt phải nộp 

do vi phạm qui định về môi trƣờng, các khoản phải trả do bồi thƣờng về các 

sự cố môi trƣờng. 

2.2 

Khoản nợ môi trƣờng có đƣợc theo dõi và quản lý riêng không (có tài khoản 

chi tiết riêng, sổ kế toán chi tiết riêng, báo cáo kế toán riêng)? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy không nhận diện đƣợc khoản nợ môi 

trƣờng nên coi khoản nợ môi trƣờng nhƣ một khoản nợ phải trả thông thƣờng. 

Đối với các khoản phải trả nhà cung cấp dịch vụ xử lý chất thải, vệ sinh môi 

trƣờng đƣợc ghi nhận vào TK 331 - Phải trả nhà cung cấp; Khoản thuế, phí, lệ 

phí phải nộp NSNN đƣợc ghi nhận vào TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp 

NSNN; Khoản phạt do vi phạm qui định về môi trƣờng, khoản phải trả do bồi 

thƣờng sự cố môi trƣờng đƣợc ghi nhận vào TK 338 - Phải trả khác. 

2.3 

- Phƣơng pháp xác định, ghi nhận khoản nợ môi trƣờng? 

(7/7) 100% doanh nghiệp/nhà máy xác định khoản nợ môi trƣờng trên cơ 

sở phát sinh nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp/nhà máy phải chi trả. 

2.4 

Doanh nghiệp/nhà máy có tiến hành trích lập dự phòng nợ môi trƣờng 

không? 

Không: (7/7) 100% doanh nghiệp/nhà máy chƣa thực hiện trích lập dự 

phòng nợ môi trƣờng. 

3 Kế toán quản trị chi phí môi trƣờng 

3.1 

- Doanh nghiệp có phát sinh chi phí từ hoạt động môi trƣờng không? 

Có: 7/7 (100%) doanh nghiệp đều có hoạt động môi trƣờng nên đều phát 

sinh chi phí môi trƣờng.  

3.2 

- Nếu có, chi phí môi trƣờng trong doanh nghiệp đƣợc có đƣợc theo dõi và 

quản lý cũng nhƣ cung cấp thông tin riêng không? 

Không: 7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy đều không theo dõi và quản lý 

riêng chi phí môi trƣờng. Chi phí môi trƣờng phát sinh ở bộ phận nào đƣợc 

ghi nhận vào chi phí SXKD của bộ phận đấy. Các khoản chi phí môi 

trƣờng phát sinh do xử lý chất thải, khí thải,… đƣợc tập hợp vào tài khoản 



 

 

627 – Chi phí sản xuất chung. Các khoản chi phí môi trƣờng phát sinh ở bộ 

phận quản lý doanh nghiệp sẽ đƣợc tập hợp vào tài khoản 642 – Chi phí 

quản lý doanh nghiệp. 

3.3 

- Doanh nghiệp xác định chi phí môi trƣờng theo phƣơng pháp nào? Thông 

tin về chi phí môi trƣờng đƣợc theo dõi dƣới thƣớc đo hiện vật hay thƣớc 

đo tiền tệ hay cả hai thƣớc đo? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy xác định chi phí môi trƣờng theo 

phƣơng pháp chi phí thực tế. Thông tin về chi phí môi trƣờng chỉ đƣợc 

theo dõi dƣới thƣớc đo tiền tệ, không doanh nghiệp nào theo dõi chi phí 

môi trƣờng dƣới thƣớc đo hiện vật. 

3.4 

- Chi phí môi trƣờng phát sinh tại doanh nghiệp đƣợc phân bổ cho các đối 

tƣợng chi phí theo tiêu thức nào? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy cho rằng vì chi phí môi trƣờng đƣợc ghi 

nhận vào TK 627 – Chi  phí sản xuất chung nên chi phí môi trƣờng đƣợc 

phân bổ cho các đối tƣợng tập hợp chi phí theo tiêu thức phân bổ của chi 

phí sản xuất chung. Tiêu thức phân bổ của chi phí sản xuất chung trong các 

doanh nghiệp/nhà máy đƣợc khảo sát là một trong các tiêu thức sau: Số giờ 

công lao động, khối lƣợng sản phẩm, chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, 

chi phí định mức. 

3.5 

- Bộ phận kế toán quản trị của doanh nghiệp có phải tiến hành cung cấp 

thông tin về chi phí môi trƣờng không? Nếu có thì cung cấp thông tin dƣới 

đơn vị tiền tệ hay hiện vật hay cả hai và ai là ngƣời yêu cầu cung cấp thông 

tin về chi phí môi trƣờng? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy đƣợc khảo sát không cung cấp thông tin 

về chi phí môi trƣờng cả dƣới thƣớc đo tiền tệ và thƣớc đo hiện vật theo 

định kỳ bởi vì không bộ phận nào hoặc ngƣời nào yêu cầu thực hiện. Tuy 

nhiên, khi bộ phận Môi trƣờng cần lập các báo cáo về hoạt động môi 

trƣờng cho nhà quản lý thì có yêu cầu bộ phận kế toán cung cấp tổng chi 

phí môi trƣờng phát sinh trong kỳ. Khi đó, bộ phận kế toán căn cứ vào các 

sổ kế toán chi tiết các tài khoản 6274, tài khoản 6277 và tài khoản 6278 để 

lọc ra các chi phí môi trƣờng để gửi bảng tổng hợp cho bộ phận môi 

trƣờng. Việc theo dõi khối lƣợng chất thải, khí thải,… thuộc về trách 

nhiệm của bộ phận Môi trƣơng. Bộ phận kế toán không cần thiết phải theo 

dõi chúng. 



 

 

4 Kế toán quản trị thu nhập môi trƣờng 

4.1 

- Doanh nghiệp có phát sinh khoản thu nhập môi trƣờng không? (Thu nhập 

từ bán phế liệu, phế phẩm, chất thải, … ; thu nhập từ khen thƣởng, tài trợ 

cho hoạt động môi trƣờng,…). 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy trả lời rằng do đặc thù của quá trình sản 

xuất thép nên kết thúc quá trình sản xuất có thu đƣợc phế liệu và các phế 

thải có thể bán cho các đơn vị khác nên tại các DNSX thép đều có khoản 

thu nhập từ bán phế liệu, phế thải, chất thải. Khoản khen thƣởng từ hoạt 

động môi trƣờng cũng có phát sinh nhƣng rất ít, không đáng kể. 

4.2 

- Nếu có thu nhập môi trƣờng có đƣợc ghi nhận vào tài khoản nào và có 

đƣợc nhận diện là thu nhập môi trƣờng không? 

7/7 (100%) doanh nghiệp/nhà máy không nhận diện các khoản thu từ bán 

phế liệu, phế thải là khoản thu nhập môi trƣờng. Các doanh nghiệp đều coi 

đây là một khoản thu nhập khác của đơn vị nên đƣợc ghi nhận vào TK 711 

– Thu nhập khác hoặc ghi giảm chi phí SXKD của đơn vị. 
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PHỤ LỤC 7 

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN 

NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƢU XÁ 

BÁO CÁO RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BHLĐ VÀ BVMT QUÝ III - KẾ HOẠCH BHLĐ&BVMT QUÝ IV/2017 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

năm 2017 

Quý III Lũy kế 9 

tháng 

Kế hoạch 

Quý IV Kế hoạch Thực hiện 

I CÁC BIỆN PHÁP VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ PCCN 265.000 105.000 103.300 192.378 60.000 

 …      

II CÁC BIỆN PHÁP VỀ VSLĐ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 388.000 186.000 204.300 313.800 73.500 

A CÁC BIỆN PHÁP VỀ VSLĐ 138.000 120.000 131.000 151.000 18.000 

 …      

B BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 250.000 66.000 73.300 231.800 55.500 

1 Cải tạo, sửa chữa kho lƣu giữ, phƣơng tiện thu gom xử lý chất thải 20.000 5.000 5.000 15.000 5.000 

2 Sửa chữa, vệ sinh đƣờng ống hút hệ thống lọc bụi lò LF, hút hơi khí độc 30.000 30.000 33.000 43.000 - 

3 Quan trắc, giám sát môi trƣờng định kỳ 35.000 9.000 9.000 26.000 18.000 

4 Nộp phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải công nghiệp 25.000 12.000 3.300 9.800 12.500 

5 Sửa chữa hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn khu vực bãi liệu ngoài trời 30.000 - - 30.000 - 

6 Vệ sinh mặt bằng, cống rãnh thoát nƣớc, xử lý chất thải sinh hoạt,… 40.000 - - - - 

7 Trồng mới, chăm sóc cây 40.000 10.000 23.000 53.000 5.000 

8 Xử lý chất thải nguy hại theo quy định 30.000   15.000 15.000 

III TRANG BỊ PHƢƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN 1.567.950 158.800 101.200 777.269 671.200 

 …      

15 Khẩu trang chống bụi 112.000 28.000 20.000 64.090 28.000 

16 Kính trắng chống bụi, chống hóa chất 5.600 1.400 1.200 4.000 1.400 

17 Khẩu trang phòng độc (bộ lọc khí 2 cửa) 24.000 - - 11.500 12.000 

 …      

IV CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƢỜI LAO ĐỘNG 3.927.750 969.600 879.970 2.581.076 1.199.550 

 …      

2 Khám SKĐK đối với NLĐ làm việc trong môi trƣờng độc  54.000 - - 54.000 - 

3 Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp 50.000 50.000 - - 50.000 

 …      
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PHỤ LỤC 8. Thực trạng nhận diện chi phí xử lý phát thải tại Nhà máy Luyện thép Lƣu Xá 

Loại 

phát 

thải 

Nguồn phát sinh Công nghệ xử lý 
Chi phí xử lý phát thải 

đƣợc nhận diện  

Chi phí xử lý phát thải 

không đƣợc nhận diện 

Nƣớc 

thải 

Nƣớc thải sinh hoạt: phát sinh 

từ sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên và bếp ăn tập thể 

Thu gom, tập trung xử lý sinh học 

sau đó hợp vào hệ thống thải chung 

của công ty ra môi trƣờng 

 Chi phí vật tƣ, hóa chất xử lý 

nƣớc 

Nƣớc thải sản xuất: phát sinh 

từ công đoạn làm mát các máy 

móc, thiết bị 

Nƣớc thải sản xuất đƣợc thu gom về 

bể lắng, tại đây nƣớc thải đƣợc lắng 

lọc, làm mát và tuần hoàn tái sử 

dụng. 

Chi phí cải tạo, sửa chữa 

hệ thống bơm nƣớc tuần 

hoàn 

Chi phí khấu hao hệ 

thống bơm nƣớc tuần 

hoàn, trạm bơm tuần 

hoàn 

Chi phí vật tƣ xử lý nƣớc 

Ồn 

Ồn phát sinh chủ yếu từ quá trình 

vận hành máy móc thiết bị, quá 

trình bốc xếp nguyên vật liệu, và 

vận chuyển sản phẩm. 

Xây dựng các nhà đặt thiết bị kín, 

có tƣờng cách âm với môi trƣờng 

bên ngoài 

Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho 

công nhân 

Lắp đặt hệ thống giảm thanh tại 

phân xƣởng sản xuất oxy 

Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các máy 

móc thiết bị 

 

Chi phí bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị đƣợc phân bổ cho 

mục đích giảm tiếng ồn 

Khí 

thải, 

Bụi 

Phát sinh từ khu vực lò cao, 

thiêu kết, lò nung; Quá trình 

cán thép và bốc dỡ, vận chuyển 

sản phẩm. 

- Xử lý bụi và ngƣng tụ hơi nƣớc. 

- Thƣờng xuyên phun nƣớc trên 

tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Khi vận chuyển nguyên, nhiên liệu, 

sản phẩm, các phƣơng tiện vận 

chuyển bố trí các tấm bạt che phủ 

nhằm hạn chế tối đa các tác động do 

bụi rơi vãi. 

Chi phí cải tạo, sửa chữa 

hệ thống khử bụi, hệ 

thống lọc bụi; Chi phí vệ 

sinh đƣờng ống hút bụi 

Chi phí khấu hao hệ 

thống lọc bụi, khử bụi 

Chi phí vật tƣ cho hệ thống 

khử bụi, lọc bụi 

Chi phí trang bị vật dụng cho 

ngƣời lao động chống bụi, 

chống độc 

Chất 

thải 

sinh 

Phát sinh chủ yếu từ quá trình 

sinh hoạt của cán bộ công nhân 

viên của xí nghiệp và bếp ăn 

Thu gom tập trung, hợp đồng với 

Công ty Môi trƣờng và Công trình 

đô thị thành phố hàng ngày đến thu 

Chi phí thuê dịch vụ thu 

gom, xử lý rác với đơn vị 

khác 
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Loại 

phát 

thải 

Nguồn phát sinh Công nghệ xử lý 
Chi phí xử lý phát thải 

đƣợc nhận diện  

Chi phí xử lý phát thải 

không đƣợc nhận diện 

hoạt tập thể gom, vận chuyển đi chôn lấp trong 

bãi rác  

Chất 

thải 

sản 

xuất 

Chất thải sản xuất phát sinh rất 

ít và không thƣờng xuyên, chủ 

yếu là các loại giẻ lau không 

dính dầu mỡ, thiết bị, dụng cụ 

hỏng 

Các loại giẻ lau đƣợc tận dụng lại, 

sau khi giặt sạch để lau tiếp. 

Các chất thải không tận dụng đƣợc 

thu gom, đem xử lý cùng chất thải 

sinh hoạt. 

Chất thải rắn khác (xỉ lò cao, xỉ 

luyện thép, vẩy cán,…) đƣợc tận 

dụng bán cho các cơ sở sản xuất 

gạch, xi măng để làm phụ gia 

Chi phí thuê dịch vụ thu 

gom, xử lý rác với đơn vị 

khác 

Chi phí xà phòng, điện nƣớc, 

chi phí khấu hao máy giặt 

vắt công nghiệp 

 

Bùn 

thải 

Bùn thải nạo vét hố ga, cống 

rãnh 

Thu gom vào bãi thải chung của 

Công ty 

 Chi phí nhân công phân bổ 

cho hoạt động thu gom bùn 

thải 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Từ quá trình bảo dƣỡng, sửa 

chữa, vận hành các máy móc 

thiết bị 
Đăng ký nguồn chất thải nguy hại 

theo sổ chủ nguồn thải.  

Thu gom vào các thùng phi có nắp 

đậy và đƣợc cất giữ tại kho chờ đơn 

vị có chức năng xử lý 

Chi phí mua thùng phi 

Chi phí vận chuyển đến 

nơi qui định 

 

Giẻ lau dính dầu mỡ 

Bóng điện huỳnh quang hỏng 

Dầu thải 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2016) 
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PHỤ LỤC 9. 

CN C«ng ty CP Gang ThÐp Th¸i Nguyªn 

     Nhµ m¸y LuyÖn thÐp Lu X¸ 

     

         
(Trích) Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 

Tõ ngµy 01/06/2017 ®Õn ngµy 30/06/2017 

         

Ct Ngay So Dien giai Ps no Ps co 
Tk 

Du 
Ma 

Dt Ten Dt 

                  

    -   -   Sè d ®Çu kú 

  

      

      ….           

PX 01/06/2017 2145 XuÊt vËt t 

 287 262 

889   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 01/06/2017 2145 XuÊt vËt t 

 54 045 

835   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 07/06/2017 2167 XuÊt vËt t 

 35 443 

323   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 08/06/2017 2167 XuÊt vËt t  8 126 223   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 11/06/2017 2148 XuÊt vËt t 

 16 019 

823   1522 ACE Tr¹m A xª ty len 

PX 30/06/2017 DIEN Ph©n bæ ®iÖn níc 

10 112 890 

363   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 

PX 30/06/2017 DIEN Ph©n bæ ®iÖn níc 

1 828 396 

386   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 

PX 30/06/2017 DIEN Ph©n bæ ®iÖn níc 

 24 060 

448   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 

PX 30/06/2017 DIEN Ph©n bæ ®iÖn níc  2 614 021   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 

PX 30/06/2017 EACE XuÊt khÝ A xª ty len 

 58 554 

108   15512 SCCS Lß ®iÖn SCCS 

PX 30/06/2017 ECAE XuÊt khÝ A xª ty len 

 335 326 

901   15512 SCCS Lß ®iÖn SCCS 

PX 30/06/2017 KHI02 KhÝ than 

 208 736 

248   13681 NMKH Nhµ m¸y kèc ho¸ 

PX 30/06/2017 KHI02 KhÝ than 

 37 203 

398   13681 NMKH Nhµ m¸y kèc ho¸ 

PX 30/06/2017 OXY « xy ®êng èng, ar g«ng ®êng èng 

3 917 666 

176   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 
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PX 30/06/2017 OXY « xy ®êng èng, ar g«ng ®êng èng 

 672 773 

481   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 

      …..           

PK 30/06/2017 17 

KÕt chuyÓn chi phÝ NVL chÝnh 6211 

--> 1541   

179 227 

271 070 1541     

PK 30/06/2017 21 

KÕt chuyÓn chi phÝ NVL chÝnh 6212 

--> 1543   

9 293 865 

822 1543     

    -   -   Céng ph¸t sinh trong kú 

188 521 

136 893 

188 521 

136 893       

    -   -   Sè d cuèi kú 

  

      

 

PHỤ LỤC 10. 

 
CN C«ng ty CP Gang ThÐp Th¸i Nguyªn 

     Nhµ m¸y LuyÖn thÐp Lu X¸ 

     

         
(Trích) Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 

Tõ ngµy 01/06/2017 ®Õn ngµy 30/06/2017 

         Ct Ngay So Dien giai Ps no Ps co Tk Du Ma Dt Ten Dt 

                  

    -   -   Sè dư ®Çu kú 

  

      

      …..           

PX 01/06/2017 2055 Xuất vật tƣ 

  399 

292   1522 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PN 01/06/2017 581A 

ThÐp phÕ thu håi trong sản 

xuất 

 

 2 368 850 1521 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PX 04/06/2017 2055 

Xuất vật tƣ   170 

692   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 05/06/2017 2145 

Xuất vật tƣ   224 

024   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 05/06/2017 2149 

Xuất vật tƣ   701 

692   1524 HTBN 

HÖ thèng b¬m níc 

tuÇn hoµn 

PX 05/06/2017 2149 

Xuất vật tƣ   182 

830   1531 HTBN 

HÖ thèng b¬m níc 

tuÇn hoµn 
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PX 06/06/2017 ACE XuÊt khÝ A xª ty len 

  636 

854   15512 VPNM Nhµ v¨n phßng 3 tÇng 

PN 07/06/2017 084 

Bét chÞu löa phÕ c¸c lo¹i 

thu håi 

 

 11 280 472 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PX 10/06/2017 OXY XuÊt vËt t( Oxy t¹m tÝnh) 

  129 

100   13681 XNNL XÝ nghiÖp N¨ng Lîng 

PX 10/06/2017 2184 

Xuất vật tƣ  2 364 

916   1531 AT An toµn 

PX 11/06/2017 2064 

Xuất vật tƣ   357 

892   1522 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 12/06/2017 2065 

Xuất vật tƣ   399 

292   1522 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 11/06/2017 2185 

Xuất vật tƣ   669 

968   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PC 12/06/2017 012 

§oµn kiÓm tra m«i trêng lao 

®éng Bé C«ng th¬ng lµm viÖc 

víi nhµ m¸y vÒ c«ng t¸c 

ATVSL§. 

 1 565 

692   1111 NA Nhµ ¨n HT 

PX 13/06/2017 2216 

Xuất vật tƣ   915 

832   1531 AT An toµn 

PX 17/06/2017 2217 

Xuất vật tƣ   303 

218   1531 AT An toµn 

PK 17/06/2017 0001701 

M¸y xóc ®µo xóc xØ thÐp 

(32,5h) 

 10 265 

692   331 012 

Doanh nghiÖp TN H¬ng 

Thuû 

PC 17/06/2017 028 

Trung t©m quan tr¾c M«i tr-

êng TØnh Th¸i Nguyªn lµm 

viÖc víi nhµ m¸y vÒ c«ng 

t¸c VSCN vµ BVMT. 

 1 757 

692   1111 PCD Phßng c¬ ®iÖn 

PX 17/06/2017 1857 Xuất vật tƣ 

  184 

492   1522 HTBN 

HÖ thèng b¬m níc 

tuÇn hoµn 

Ct Ngay So Dien giai Ps no Ps co Tk Du Ma Dt Ten Dt 

PN 18/06/2017 088 

§ång phÕ thu håi SC M©m tõ 

10T 

 

 29 040 000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PX 18/06/2017 1857 

Xuất vật tƣ   440 

045   1523 HTBN 

HÖ thèng b¬m níc 

tuÇn hoµn 

PX 19/06/2017 1858 

Xuất vật tƣ   202 

353   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 19/06/2017 2241 Xuất vật tƣ  4 451   1524 HTBN HÖ thèng b¬m níc 
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014 tuÇn hoµn 

PX 21/06/2017 2244 

Xuất vật tƣ  1 595 

692   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PN 21/06/2017 089 

§ång phÕ, thÐp phÕ thu håi 

tõ ®Çu sóng, HKT 

 

 5 330 648 1521 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 21/06/2017 089 

§ång phÕ, thÐp phÕ thu håi 

tõ ®Çu sóng, HKT 

 

 137 720 

000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 21/06/2017 090 

Than ®iÖn cùc phÕ thu håi 

trong sx 

 

 107 184 

000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 22/06/2017 091 

§ång phÕ thu håi ( èng ®ång 

HKT) 

 

 201 850 

000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PX 25/06/2017 2110 

Xuất vật tƣ   755 

692   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 25/06/2017 2115 

Xuất vật tƣ   304 

492   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 25/06/2017 2130 

Xuất vật tƣ   185 

684   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 25/06/2017 2130 

Xuất vật tƣ   272 

866   1523 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 26/06/2017 2132 

Xuất vật tƣ   162 

288   1531 HTBN 

HÖ thèng b¬m níc 

tuÇn hoµn 

PX 27/06/2017 2132 

Xuất vật tƣ  1 277 

692   1522 HTBN 

HÖ thèng b¬m níc 

tuÇn hoµn 

PX 29/06/2017 2138 

Xuất vật tƣ   365 

692   1522 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 29/06/2017 2140 

Xuất vật tƣ   399 

292   1522 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PN 29/06/2017 092 Than ®iÖn cùc phÕ thu håi 

 

 32 802 000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 29/06/2017 650 

ThÐp phÕ thu håi trong sản 

xuất 

 

 15 592 800 1521 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PX 30/06/2017 2291 

Xuất vật tƣ   219 

969   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 30/06/2017 2291 

Xuất vật tƣ   395 

692   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 30/06/2017 2292 

Xuất vật tƣ   224 

024   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PK 30/06/2017 0035660 

Trång c©y c¶nh  khu vùc nhµ 

m¸y 

 90 573 

712   331 553 Bïi V¨n TuÊn 
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BN 30/06/2017 070 

Thanh to¸n tiÒn thuª xe 

chuyªn dïng hót bÓ phèt 

 1 145 

692   11211 524 

CTy CP MT vµ CT ®« 

thÞ Th¸i nguyªn 

PX 30/06/2017 2152 

Xuất vật tƣ   575 

692   1522 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 30/06/2017 2152 

Xuất vật tƣ   215 

692   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 30/06/2017 2324 

Xuất vật tƣ  34 253 

692   1531 AT An toµn 

PX 30/06/2017 2325 

Xuất vật tƣ   235 

868   1524 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 30/06/2017 2325 

Xuất vật tƣ   143 

692   1531 HTHB HÖ thèng khö bôi 

PX 30/06/2017 PBD Ph©n bæ ®éng c¬ 

 27 959 

025   2422 T HB HÖ thèng läc bôi 

PK 30/06/2017 0000030 

VËn chuyÓn xØ th¶i, xóc xØ 

th¶i (1916 m3) 

 62 178 

856   331 449 

C«ng ty TNHH Quang 

Hng 

Ct Ngay So Dien giai Ps no Ps co Tk Du Ma Dt Ten Dt 

PK 30/06/2017 0000109 

M¸y cÈu nhãp tuyÓn chän mª 

vØa trong b·i xØ (22,99 ca) 

 31 704 

640   331 447 

C«ng ty TNHH Ngäc C-

¬ng 

PK 30/06/2017 0000250 

DÞch vô VS c«ng nghiÖp quý 

2 n¨m 2017 

 27 835 

799   331 623 

HTX s¶n xuÊt vµ TM 

B¶o Léc 

PK 30/06/2017 0001708 

Thêi gian vËn chuyÓn C2H2, 

O2, Ar g«ng vµ VT kh¸c 

(28,5ca) 

 13 121 

692   331 012 

Doanh nghiÖp TN H¬ng 

Thuû 

PK 30/06/2017 0002788 

Bèc nhãp phÕ thÐp chuyÓn 

b·i, gom b¨m vo trong gian 

liÖu PX NM(37,5 ca) 

 51 950 

908   331 120 

C«ng ty CP VËn t¶i 

gang thÐp TN 

PN 30/06/2017 092 XØ th¶i thu håi 

 

 57 327 433 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 30/06/2017 093 §ång phÕ thu håi trong SC 

 

 5 900 506 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 30/06/2017 094 

G¹ch MgO-C thu håi nguyªn 

viªn 

 

 5 605 000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 30/06/2017 097 Than ®iÖn cùc phÕ thu håi 

 

 52 745 000 1526 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 30/06/2017 675 

ThÐp phÕ thu håi tõ lß ®iÖn 

SCCS 30T 

 

 20 653 000 1521 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

PN 30/06/2017 676 

ThÐp phÕ thu håi sau thïng 

thÐp 

 

 19 739 920 1521 NMLT Nhµ m¸y luyÖn thÐp 

      …..           

PK 30/06/2017 3009 Ph©n bæ tµi kho¶n 627 -->   7 333 797 1541     
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1541, 1543 592 

PK 30/06/2017 3009 

Ph©n bæ tµi kho¶n 627 --> 

1541, 1543    14 501 123 1543     

    -   -   Céng ph¸t sinh trong kú 
8 312 

698 689 
8 312 698 

689       

    -   -   Sè d cuèi kú 
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PHỤ LỤC 11. 

Group Statistics 

 QMDN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RC16 
1 16 4.06 .772 .193 

2 33 4.12 .415 .072 

RC1 
1 16 2.88 .806 .202 

2 33 4.18 .528 .092 

RC2 
1 16 3.81 .403 .101 

2 33 3.94 .429 .075 

RC3 
1 16 3.19 .981 .245 

2 33 3.73 .574 .100 

RC4 
1 16 3.31 .602 .151 

2 33 3.64 .603 .105 

RC5 
1 16 3.94 .250 .062 

2 33 4.03 .305 .053 

RC6 
1 16 3.06 .680 .170 

2 33 3.91 .579 .101 

RC7 
1 16 3.69 .602 .151 

2 33 4.00 .559 .097 

RC8 
1 16 3.81 .544 .136 

2 33 3.91 .459 .080 

RC9 
1 16 2.88 .806 .202 

2 33 3.00 .559 .097 

RC10 
1 16 3.06 .443 .111 

2 33 3.18 .392 .068 

RC11 
1 16 3.31 .479 .120 

2 33 4.09 .384 .067 

RC12 
1 16 3.31 .479 .120 

2 33 3.82 .683 .119 

RC13 
1 16 3.88 .342 .085 

2 33 3.97 .585 .102 

RC14 
1 16 3.75 .683 .171 

2 33 4.15 .508 .088 

RC15 
1 16 3.19 .403 .101 

2 33 3.39 .556 .097 
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Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

RC16 
Equal variances assumed 7.817 .007 -.348 47 .730 -.059 .169 -.399 .281 

Equal variances not assumed   -.285 19.324 .779 -.059 .206 -.490 .372 

RC1 
Equal variances assumed 1.657 .204 -6.808 47 .000 -1.307 .192 -1.693 -.921 

Equal variances not assumed   -5.900 21.444 .000 -1.307 .221 -1.767 -.847 

RC2 
Equal variances assumed .586 .448 -.990 47 .327 -.127 .128 -.385 .131 

Equal variances not assumed   -1.012 31.513 .319 -.127 .125 -.382 .129 

RC3 
Equal variances assumed 3.668 .062 -2.430 47 .019 -.540 .222 -.987 -.093 

Equal variances not assumed   -2.038 20.133 .055 -.540 .265 -1.092 .012 

RC4 
Equal variances assumed .094 .761 -1.764 47 .084 -.324 .184 -.693 .046 

Equal variances not assumed   -1.765 29.832 .088 -.324 .184 -.699 .051 

RC5 
Equal variances assumed .000 .997 -1.057 47 .296 -.093 .088 -.270 .084 

Equal variances not assumed   -1.132 35.699 .265 -.093 .082 -.259 .073 

RC6 
Equal variances assumed .378 .542 -4.533 47 .000 -.847 .187 -1.222 -.471 

Equal variances not assumed   -4.283 25.896 .000 -.847 .198 -1.253 -.440 

RC7 
Equal variances assumed 2.807 .100 -1.790 47 .080 -.313 .175 -.664 .039 

Equal variances not assumed   -1.744 27.877 .092 -.313 .179 -.680 .055 

RC8 
Equal variances assumed 1.439 .236 -.651 47 .519 -.097 .148 -.395 .202 

Equal variances not assumed   -.613 25.688 .546 -.097 .158 -.421 .228 

RC9 
Equal variances assumed 2.925 .094 -.633 47 .530 -.125 .197 -.522 .272 

Equal variances not assumed   -.558 22.242 .582 -.125 .224 -.589 .339 

RC10 
Equal variances assumed .499 .483 -.959 47 .343 -.119 .124 -.370 .131 

Equal variances not assumed   -.918 26.749 .367 -.119 .130 -.386 .147 

RC11 Equal variances assumed 6.149 .017 -6.131 47 .000 -.778 .127 -1.034 -.523 
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Equal variances not assumed   -5.677 24.710 .000 -.778 .137 -1.061 -.496 

RC12 
Equal variances assumed 1.218 .275 -2.657 47 .011 -.506 .190 -.889 -.123 

Equal variances not assumed   -2.998 40.638 .005 -.506 .169 -.846 -.165 

RC13 
Equal variances assumed 1.156 .288 -.598 47 .553 -.095 .158 -.414 .224 

Equal variances not assumed   -.712 45.190 .480 -.095 .133 -.362 .173 

RC14 
Equal variances assumed 3.519 .067 -2.314 47 .025 -.402 .173 -.751 -.053 

Equal variances not assumed   -2.088 23.320 .048 -.402 .192 -.799 -.004 

RC15 
Equal variances assumed 10.567 .002 -1.324 47 .192 -.206 .156 -.520 .107 

Equal variances not assumed   -1.478 39.607 .147 -.206 .140 -.489 .076 

 


